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Κυριακή ! 3 Δεκεμβρίου 1944 ! Είναι ή ήμερα, πού έξέσπασε
στήν Ελληνική Πρωτεύουσα ό τυφών τής κομμουνιστικής θυέλλης
καί ττοΰ πολλοί ένόμισαν ότι τό παν κατέρρευσεν.
Ά λ λ ’ Ό χ ι ! "Οπως, τ ο ν ’Οκτώβριο τοΰ 1940, όπόταν τά πάντα
έκλονίζοντο καί ή γή όλη έτρεμε μπροστά στήν ’Αξονική βία, ό Ε λ 
ληνικός Στρατός, έκαμε τόν κόσμο ν’ άκούση τις πρώτες χαρούμενες
καμπάνες καί ν’ άναπνεύση τόν καθαρό άέρα των Ελληνικών βου
νοκορφών, έτσι καί τόν Δεκέμβριο τού 1944, όπόταν ό κομμουνισμός
ήθέλησε νά χώση τά νύχια του, στις σάρκες τής γλυκείας μας Πατρίδος, πού ύστερα άπό τή μαύρη κατοχή δεχόταν άπαλά τό μειδίαμα
τής νίκης τών ελευθέρων λαών, ή Ε λ λ η ν ικ ή ’ Αστυνομία, χωρίς
δισταγμό, έστάθη πρόμαχος τής ’Ελευθερίας, καί κατά τής κομμου
νιστικής βίας, διαλύοντας τά όνειρα εκείνων, πού έσκέφθησαν νά κα
τακτήσουν τήν Ελλάδα.
Αύτών, τώ ν προμάχων τής κοινωνικής καί πολιτικής μας
’ Ελευθερίας, 'Η ρώ ω ν καί μαρτύρων αστυνομικών, τήν μνήμην
έπιτελοΰμεν σήμερον.
Προς αύτούς λοιπόν, πού προσέφερον τό άνθος τής ζωής των,
ολοκαύτωμα στο βωμό τής Πατρίδος καί πού υπήρξαν πρώτοι στή
δράσι τής ζωής καί πρώτοι στή θυσία τοΰ θανάτου, όμιλοΰμεν, γιατί
ζοΰν στήν Ιστορία τής 'Αγίας Πατρίδος μας, ωραίοι, άκατάλυτοι
καί αιώνιοι, όπως είναι άκατάλυτος καί αίωνία ή ιδέα τ ή ς ’Ελευθερίας.
’Αθάνατοι στρατιώ ται τοΰ καθήκοντος!
Σείς, τών οποίων ή άγάπη γιά τήν πατρίδα είχε πλημμυρίσει
τίς καρδιές σας, άντισταθήκατε πρώτοι με φανατισμό στό βάρβαρο
κομμουνιστικό κύμα, καί τό έστρέψατε όπίσω, βαμμένο όμως με τό
άλικο αίμα σας. Χάρις σε Σας διελύθη ή πνιγηρά άτμόσφαιρα στήν
όποια ζούσαμε όλοι οί ’Ελεύθεροι άνθρωποι καί έσκορπίσθη ό ζό
φος, πού έπίεζε τά στήθη τών αγωνιστών τού δικαίου. Σείς, έδώσατε
στήν άνθρωπότητα, θέαμα λαμπρό καί δείξατε, ότι οί άρετές τών
προγόνων μας, δεν έσβέσθησαν ποτέ στίς μεγάλες καρδιές σας, άλλ’
άπετέλεσαν τήν άψΐδα τής δόξης μας, πού ενώνει παρελθόν, πα
ρόν καί μέλλον.
"Αγιοι Μάρτυρες τής Ε λ λ η ν ικ ή ς Πατρίδος !

Ή ’ Αστυνομία Πόλεων

ον άντικομμουνιστικον άγώνα

585

Πιστοί στο Θεό, στήυ Πατρίδα καί στην οικογένεια, έδέχθητε
τον ακάνθινο στέφανο τοΟ μαρτυρίου καί έτσι χάρις σε Σας, ή γή
αυτή διετήρησε άμόλυντο « τό Βω μό τής ’ Ελευθερία ς».
Οί ποντίφηκες των νέων συμβόλων πίστεως, πού άνεπτύχθησαν σέ μάκρυνες στέππες, οί αύτοχειροτόνητοι έττανορθωταί των
κοινωνικών άδικιών, όλοι αυτοί πού θέλουν ν’ άνατραττή ό κόσμος,
στον όποιο δέν έχουν την ττρώτη θέσι, κατησχύνθησαν καί έστράφησαν ττρός τά όττίσω.
Κ αλότυχοι νεκ ροί! ! !
Τό νήμα τής ζωής σας δέν έκόπη άνωφελώς καί τό αιμα σας
δέν εχύθη έιτί ματαίω.
Έδέχθητε τον θάνατον για την Πατρίδα- τά βλέφαρά σας τά
έκάλυψε ή ζοφερή νύχτα, μέτήν ελπίδα όμως μιας’Εθνικής Αυγής.
Τό χώμα που σάς έσκέπασε δέν θά ξηρανθή ποτέ καί τά όνόματά σας, ονόματα προσφιλή, ψυχές μεγάλες, στήθη γενναίων, έχουν
γραφεί στις καρδιές μας, εις αίωνίαν εθνικήν ευγνωμοσύνην.
Οί σκιές σας θά μάς ομιλούν συνεχώς, καί άπό τούς τάφους σας
θά μάς διδάσκεται πολλά.
Θά μάς διδάσκετε, για ποιο λόγο και προς τί έπέσατε
και δτι κατά τήν πιστή έκτέλεσι του καθήκοντος δέν υπάρ
χουν δρια.
Θά μάς διδάσκετε, δτι ή ηθική δύναμις καί τά δίκαια ενός
Λαού, άποτελοΰν τον άσφαλέστερο προμαχώνα έναντίον οίασδήποτε επιβουλής.
Θά μάς διδάσκετε τέλος, δτι ή Φιλοπατρία δέν πρέπει νά
είναι ένα άφηρημένο ιδεώδες, άλλά μιά δύναμις δημιουργική, πού θά
μάς έμπνέη σέ πράξεις εύγενικές καί θά μάς έπιτρέπη νά άποδειχθούμε άξιοι τού θανάτου σας.
Πάνω στούς τάφους σας, πού έχουν τήν σιγηλότητα κάθε με
γάλου έργου, όπως είναι ό θάνατός σας, καί τό μαρτύριό σας, εθεμελιώθη έκ νέου ή ιδέα καί τό Μεγαλείο τής Ελλάδος μας.
Δέν σάς βλέπουμε πλέον άγαπητοί μας νεκροί! Ή ψυχές σας
όμως θά είναι πάντοτε μεταξύ μας καί έφ’ όσον υπάρχουν στή γή
’Έθνη, πού εκτιμούν τήν ’Ελευθερία , ή ψιθυριστή φωνή τών τάφων
Σας, θά είναι γιά μάς, επιταγή προς τή Δόξα καί τό Καθήκον.
Ό άκατάσχετος χείμαρρος τών αιώνων είναι άνίκανος νά παραδώση στή λήθη τον άγώνα Σας, ν’ άμαυρώση τήν ολόφωτη εικόνα
τού μαρτυρίου Σας καί νά μείωση τό ήθικό Σας μεγαλείο.
Τά όνόματά σας ένέγραψε εις μνημόσυνον αιώνιον ή ’Εθνική
Εύγνωμοσύνη.
Ή γ ω ν ίσ θη τε, ένικήσατε καί έπέσατε μέ τήν ’ Εθνική μας
Σημαία ώς ’Επ ιτάφ ιο.
"Ας είναι αίωνία ή μνήμη σας πολύτιμοι Νεκροί.

ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝ.
Άστυιρύλαξ
Ειρονεύθη ύπό κομμου
νιστών τήν 9-12-44.

Άστυιρύλαξ
‘Ειρονεύθη ύπό των Γερμαη
νών τήν 11-3-44.
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΛΚΙΒ.
Ύ —αστυνόμος Β'
Υπηρετών εις ’Ασφάλειαν Πειραιώς
συνελήιρθη καί εδολοιρονήθη ύπό
κομμουνιστών την 5-12-44.

ΑΓΓΈΑΟΠΟΥΛΟΣ N IK. j
‘ Υκαρχιιρύλαξ
Εδολοιρονήθη ύπό κομμμουνιατών τόν Δ)βριον 44

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΔ.
Άστυιρύλαξ
’Εδολοιρονήθη ύπό κομμου
νιστών τήν 18-7-44.

1 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ Δ ΙΟΝ
Αστυνόμος Β'
Τήν 4-12-44 μαχόμενος κατά κομ- *
μουν ιστών συνελήιρθη καί έδολοιρονήθη διά λιθοβολισμού.
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝ.
Άστυιρύλαξ
’ Ειρονεύθη διά βλήματος όλ
μου ύπό κομ- τήν 16-12-44.

ΤΟΜΑΡΑΣ Χ Ρ .
Ά ρχιιρύλαξ
Εδολοιρονήθη ύπό κομμουουν ιστών τον Δ )βρεον 1944.

ΓΑΛΑΝΗΣ Α θ.
Ά ρχιιρύλαξ
“Εδολοιρονήθη
ύπό κομ
μουνιστών τόν Δ)βριον 44.

§& .

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.
Ύπαστυνόμος Α'
"Εδολοιρονήθη ϋπά κομμουνιστών
τόν Δ)βριον 1944.

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
Άστυιρύλαξ
Έσιραγιάσθη ύπό κομμου
νιστών τόν Δ )βριον 1944.

ΝΤΡΙΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔ.
Ά ρχιφύλαξ
Έφονεύθη ύπό κομ. Si' Α
κρωτηριασμού τήν 7-12-44.

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΕΠ.
Ά ρχιφύλαξ
Έφονεύθη ύπό διαρρηκτών
την 18-6-44.
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΧΑΡ.
Ύπαστυνόμος Β'
Έπεσεν μαχόμενος κατά κομμού·
νιατών τήν 14-12-44.

ΧΕΛΜΗΣ ΜΠ.
Άρχιφύλαξ
Έδολοφονήθη ύπό κομμουνιστών τήν 4-12-44.

ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ ΜΙΛΤ.
Ά ρχιφύλαξ
Έδολοφονήθη ύπό κομ·
μουνιστών τήν 13-9-44.

ΤΣΕΝΟΧ’ΛΟΥ ΟΜ.
Αστυνόμος Β'
ΣυλληφθεΙς τήν 4-12-44 ύπό κομ
μουνιστών έσφαγιάσθη αγρίως.
ΧΡΙΣΤΟΔ ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ,
Ά ρχιφύλαξ
Έφονεύθη ύπό κομμουνι
στών τήν 26-10-43.

ΔΗΜΟΥ ΒΑΣ.
Άστυφύλαξ
Έδολοφονήθη ύπό κομ'
μουνιστών τήν 16-2-44.
•W&;

ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞ.
Άστυφύλαξ
Έφονεύθη διά βλήματος
δλμου ύπό κομμουνιστών.

ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΑΜ.
Ύπαρχιφύλαξ
Έσψαγιάσ&η ύπό κομμουνιστών τήν
7-12-44.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 8ΕΟ Δ.
Άστυφύλαξ
’ΕδολοφονήΟη ύπό κομμου
νιστών τήν 17-12-44.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

—*Εννοια τον καθήκοντος γενικώς.
—’ Εκτέλεσις τον καθήκοντος υπό τον αστυνομικού κατά σννείδησιν.
—Ή πειθαρχία ώς στοιχεϊον έκτελέσεως τον καθήκοντος.
—' Η ύιτακοή είς τούς νόμους καί ή πιστή εφαρμογή τούτων ύπό τών αστυνομικών.
— Τό δικαίωμα ώς καρπός τον καθήκοντος.
—Επίλογος.

1.
—Καθήκον είναι τό άρμόζον είς την ήθικήν τάξιν. Είναι τό κ
Ά ριστοτέλην άττοκαλούμενον «όφείλημα». Τό καθήκον αποτελεί χρέος έξοφλητέον από κάθε άνθρωπον. Ό μή έξοφλών τοϋτο ηθικώς χρεοκοπεί. Τό καθήκον
δέν είναι πρόσκαιρον, παρακολουθεί τ ό άτομον έφ’ όσον ζή.
Ό Γερμανός φιλόσοφος Κάντιος περί τοϋ καθήκοντος γράφει, ότι «τοϋτο
είναι υψηλόν και μέγιστον όνομα, ουδόλως εΰάρεστον, ούδέν
επαγωγόν
περιέχον. Ζητεί υποταγήν, χωρίς ν’ απειλή όμως διότι τότε Θά προΰκάλει
απέχθειαν καί φόβον. Μόνον διατυπώνει νόμον, είσερχόμενον α π ’ εύθείας είς
τήν ψυχήν τοϋ ανθρώπου».
Τό καθήκον εμφανίζεται ώς υποκειμενικόν, εξ ού καί ή φράσις «κάμε τό
καθήκον σου».
2.
—Έ κ τέλ εσ ιν καθήκοντος λέγοντες, έννοοϋμευ βεβαίως έκτέλεσιν ε
λής έπιβαλλομένης ύπό ώρισμένων διατάξεων, ώς οί Νόμοι, οί κανονισμοί,
αί νόμιμοι διαταγαί. Έκτος όμως τώ ν λεγομένων νομικών, ώς άνωτέρω, καθη
κόντων υπάρχουν καί τά έξ ήθικής πλευράς προερχόμενα καθήκοντα δηλ. άνευ
πιέσεως, άλλ’ έλευθέρως π .χ . ή άγαθοποιΐα.
’Από τό κρατικόν όργανον καί δή τόν αστυνομικόν ζητείται ή π ιστή
εκτέλεσις τοϋ καθήκοντος, διότι αϋτη αποβλέπει είς τ ό αγαθόν τής Κοινωνίας
καί επομένως είς τήν ευημερίαν τής Πολιτείας. Ή εκτέλεσις τοϋ καθήκοντος
παρά τοϋ Κρατικού οργάνου καί πρό παντός παρά τοϋ ’Αστυνομικού, όστις
έρχεται είς συχνοτέραν επαφήν μέ τόν πολίτην, ικανοποιεί τόν τελευταΐον, κάτι
πλέον τόν καθιστά ευτυχή, αλλά καί αυτόν τόν αστυνομικόν χαροποιεί.
«Μία καί μόνον ευτυχία είναι, ελεγεν ή Κάρμεν Σύλβα, τό καθήκον».
'Ως άτομον καί ό αστυνομικός έχει τάς άτελείας τής ανθρώπινης φύσεως
καί διά τοϋτο πολλά.ας θά παρουσιασθή έν έαυτώ σύγκρουσις καθηκόντων. Ό
αστυνομικός, δένθάπρέπη νά δειλιάση νά έκλέξη τό καθήκον τόέμφανιζόμενον ώς
ώφελιμώτερον, ώς άξιολογώτερον καί επί ισαξίων άς άποφασίση ό,τι ή συνείδησίς του επιβάλλει. "Ας στρέψη τόν νουν του προς τήν φωνήν τής συνειδήσεώς
του καί άς άκούση αυτήν όπως πρός τό ορθόν καί τό δίκαιον τραπή καί έκπληρώση καλώς τό καθήκον του.
Ή συνείδησις, ήτις κατά τόν άρχαΐον ποιητήν Μένανδρον είναι «βροτοϊς
άπασιν ή συνείδησις Θεός», είναι ή ϊκανότης τοϋ ανθρώπου νά συγκρίνη τάς
πράξεις του πρός τόν ήθικόν νόμον.
Ή συνείδησις δηλαδή ό,τι ήθικώτερον κρίνεται συμφώνως μέ τάς άρχάς
τής πεποιθήσεως τοϋ ατόμου, διαμορφωθεΐσα διά τής.οίκογενειάκής, κοινωνικής
καί Θρησκευτικής α γω γής είς τόν σχηματισμόν, βάσει αυτών, τής άντιλήψεως
τοϋ αγαθού.
"Αν ή συνείδησις δέν επιδοκιμάζει τάς πράξεις, παρακολουθούσα ταύτας
άγρυπνος κριτής, απαραίτητον είναι νά προσαρμοσθή ή μελετωμένη ενέργεια
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πρός την κατεύθυνσιν εκείνην την οποίαν υποδεικνύει ή συνείδησή. Αΰτη πρέπει
βεβαίως, νά είναι ορθή, ασφαλής καί υγιής διά ν’ άποφευχθή ή τύψις τής συνειδήσεως.
Ή -προσοχή επομένως προς τήν φωνήν τής συνειδήσεως, οσάκις πρόκειται
νά έκτελεσθή τό υπηρεσιακόν καθήκον είναι αναγκαία, ϊνα τ ό ορθόν καί τό δί
καιον πράττεται καί έκπληροΰται ό προορισμός τοϋ αστυνομικού, δστις είναι
ώς προελέχθη, ή έν τ ω κύκλω τής δράσεώς τουέπ ίτευξις τής ευημερίας τοΰ Κρά
τους. «’Αεί δέ βέλτιον ήθος, βελτίονος αίτιον Πολιτείας» κατά τον Πλάτωνα.
Ό αστυνομικός τοΰ μυθιστορήματος «Οι ’Άθλιοι» τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ,
όταν πρό αΰτοΰ άνέκυψεν ή ευγνωμοσύνη άφ’ ενός καί ή έκτέλεσις του καθή
κοντος άφ’ ετέρου, ήγέρθη κριτής ή συνείδησίς του καί τότε ήθέλησε διά τοΰ
πνιγμοΰ του εις τον Σηκουάναν ν! άποφύγη τήν παραβίασιν ενός των κατά τήν
συνείδησίν του καθηκόντων, τής ευγνωμοσύνης καί τής πιστής εκτελέσεως τοΰ
υπηρεσιακού του καθήκοντος.
Εις τήν άρχαίαν Ελληνικήν Ιστορίαν αναγράφεται διά τον Θεμιστοκλήν,
ότι ουτος ΐνα μή γίνη προδότης κατά τής Πατρίδος του υπέρ τοΰ βασιλέως τής
Περσίας Άρταξέρξου, όταν ώρθώθη πρό αύτοΰ άφ’ ενός τό αίσθημα τής
ευγνωμοσύνης προς τον Πέρσην βασιλέα καί άφ’ ετέρου τό αίσθημα τής αγά
πης προς τήν Πατρίδα, προετίμησε, διά νά μή παραβή έν έκ τω ν δύο κοιτά
συνείδησίν του ισαξίων καθηκόντων, ν’ αύτοκτονήση καί άποφύγη ο ύ τω τή ν
προδοσίαν.
Προδοσία τής Πατρίδος, έν άντιθέσει προς τήν φιλοπατρίαν τής οποίας
είναι πολλά τά στοιχεία άτινα συναποτελοΰν τήν ολοκληρωτικήν έννοιάν της
καί ήτις δέν είναι μόνον συναίσθημα άλλ’ υψηλόν καθήκον πρός τήν Πατρίδα.
3.
—"Εν άπό τά στοιχεία αύτά είναι καί ή πειθαρχία, ήτις είναι έν Ικ τω ν
κυριωτέρων συντελεστικών στοιχείων διά τήν πιστήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος
καί άπαραίτητος δι’ έν Σώμα ώργανωμένον ώς ή ’Αστυνομία διά νά βαδίση
έπιτυχώς εις τον προορισμόν της.
Ή πειθαρχία, πρό παντός άλλου άποτελεϊ τήν σπουδαιοτέραν δύναμιν έν
τή ένότητι τοΰ συνόλου. ’Απαιτείται πειθαρχία εις τούς Νόμους, εις τούς έκπροσώπους τής Πολιτείας, καί εις έκείνους ΰφ’ οΰς τά άτομα έτάχθησαν. ’Απείθεια
εις τούτους προοιωνίζει τήν άναρχίαν ήτοι έξάλειψιν πόσης ’Αρχής καί Νόμου,
θεωρία ύποστηριζομένη ύπό των άναρχικών.
4.
—Ή ύπακοή είς τούς Νόμους δέν είναι συζητήσιμος, είναι καθήκον,
ούτε δύναται νά έξετάζεται μήπως άδικοΰσιν, ότε κατά τόν μαθητήν τοΰ Σ ω κράτους τόν Κρίτωνα, θά έπρεπε οί πολΐται είς τοιούτους Νόμους ν’ άπειθώσιν. Ό μέγας φιλόσοφος Σωκράτης όταν έξέφερε τήν τοιαύτην γνώμην ό
Κρίτων, ύποδεικνύων εις τόν Σωκράτην νά δραπετεύση έκ τω ν φυλακών άπήντησεν : «οί Νόμοι είναι πάντοτε καλοί καί δίκαιοι καί ώρίσθησαν διά τό συμφέ
ρον τώ ν πολιτών. ’Εάν έφαρμοζόμενοι άδικοϋσι κάποτε, διά τούτο δέν πταίουν
οΐ' νόμοι, άλλ’ οί άνθρωποι οί μή έφαρμόζοντες αύτούς καλώς καί δικαίως»
καί προετίμησε νά πίη τό κοόνειον.
’Έχει καθήκον, ?νοιπόν, ό ’Αστυνομικός νά έφαρμόζη καλώς καί δικαίως
τούς νόμους, όταν δέν έφαρμόζωνται άμερολήπτως άδικεϊται ό πολίτης καί αύτή
άκόμη ή Πολιτεία, διότι κατ’ αύτής στρέφεται ό πολίτης άδικούμενος. Ό ταν
όμως όλοι είναι ίσοι έναντι τοΰ νόμου καί έφαρμόζεται καλώς καί δικαίως, ό
πολίτης έχει υψηλόν τό φρόνημα καί ή Πολιτεία εύημερεϊ, διότι τά όργανά της
έκτελοΰν τό καθήκον των.
5.
— Μέ τό καθήκον όμως στενώς συνδέεται τό δικαίωμα. Τοΰτο είναι
καρπός τοΰ καθήκοντος. Έ φ ’ όσον έκτελεΐται τό καθήκον υπάρχει άντιστοίχως
καί ή ίκανοποίησις τοΰ δικαιώματος, ήτις είναι ή δίκαια άπαίτησις τής έκπλη-
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7. —-Νέα Οικονομική Πολιτική (Ν .Ε .Π .).

5.
Θά εξετάσουμε τώρα καί εν α άλλο ζήτημα σχετικό μέ την οικονομ
οργάνωσι τής κομμουνιστικής κοινωνίας.
Σήμερα για τή μελέτη και τή ρύθμιση κάθε νέας οικονομικής έκδηλώσεως
χρειάζονται πάντοτε στατιστικές. Στο κομμουνιστικό σύστημα οί στατιστικές δεν
είναι απλώς βοηθητικές, άλλ’ απαραίτητες για τή λειτουργία τών κρατικών οικονονικών υπηρεσιών.
Στο άστικό σύστημα ό νόμος τής προσφοράς καί τής ζητήσεω ς κανονί
ζει τις περισσότερες φορές αυτόματα τήν παραγωγή τών οικονομικών αγαθών
κατά τό ποσό καί τό είδος. Σήμερα όμως, οπότε ή παραγωγή κ α ιτό εμπόριο τών
διαφόρων πραγμάτων παίρνει μια καινούργια 6ψι, τήν δψι δηλαδή τής ταχυτάτης
καί συνεχούς κινήσεως, είναι άναγκαΐο, παράλληλα προς τό νόμο τή ς προσφοράς
καί τής ζητήσεω ς, νά λειτουργή καί μια στατιστική υπηρεσία για νά δίνη ορθές
κατευθύνσεις καί οδηγίες στήν παραγωγή, θύστε νά τηρείται λογικό ισοζύγιο με
ταξύ αύτής καί της καταναλώσεως καί έτσι ν’ αποφεύγουν οί διάφορες βιομηχανίες
τις οικονομικές κρίσεις πού προέρχονται συνήθως από τήν υπερπαραγωγή εμπο
ρευμάτων.
Για τήν οικονομική οργάνωσι μιας κομμουνιστικής κοινωνίας θά μπορούσε
ότι τά πάντα έξαρτώνται άπό τή στατιστική, γιατί πρέπει έκ τών
ρώσεως τοϋ καθήκοντος του άλλου πρός ήμάς, έφ’ δσον καί παρ’ ημών έκτελεϊται ττρός τον άλλον τό καθήκον μας.
Ό αστυνομικός έκτελών τό καθήκον του προσφέρει πολυειδεις υπηρεσίας
είς τήν Πολιτείαν καί έχει αντιστοίχους αΰτη καθήκον νά τ ώ παρέχη ώρισμένα
αγαθά. Τά κυριώτερα έκ τούτω ν είναι ή επαρκής αμοιβή άναλόγως προς τάς
προσφερομένας υπηρεσίας, ή περίθαλψις κατά τον χρόνον τής ασθένειας, άτυγήματος, γήρατος, ή περίθαλψις τώ ν μελών τής οικογένειας του.
6 .—Ή Ικτέλεσις τοΰ καθήκοντος ύπό τήν πολύμορφον έκδήλωσίν του,
είναι μία τώ ν ενδείξεων δτι τό κρατικόν δργανον, ό αστυνομικός έχει υψηλόν
χαρακτήρα. Ή έκτέλεσις τοΰ καθήκοντος προϋποθέτει τον αστυνομικόν έτοιμον
νά Θυσιάση καί αυτήν τήν ζωήν του υπέρ άνωτέρων ιδανικών.
Είς τήν Ιστορίαν τής Έλλάδος π όσα παραδείγματα αύτοθυσίας"συναντιόν
τα ι, αλλά καί πόο-ας αύτοθυσίας αστυνομικών ή σύγχρονος εποχή παρουσιάζει.
’Έπεσαν πολλοί είς τήν καθημερινήν καί σκληράν πάλην τής ’Αστυνομίας
κατά τώ ν εχθρών τής Κοινωνίας, κατά τώ ν εχθρών τής Πολιτείας. ’Έπεσαν ύπέρ
τώ ν συνανθρώπων των.
Είναι άνυπολόγιστον είς μέγεθος τό καθήκον τής Θυσίας ύπέρ τοϋ Κοινω
νικού συνόλου.
Τό καθήκον μετά τής τιμής, πρέπει ν’ αποτελούν τον εύγενή πόθον τοϋ
’Αστυνομικού καί τον ύψηλότερον σκοπόν τούτου. ’Ιδανικά, τά όποια πρέπε
νά είναι ή πυξίς τής κατευθύνσεως τώ ν μελών τής ’Αστυνομίας.
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-προτέρων νά ύπολογισθοϋν οί ποσότητες, πού χρειάζονται γιά κάθε είδος πραγμά
των καί γιά κάθε έπαρχία, πόλι ή χωριό, πρέπει νά γίνουν ύστερα μελέτες ώ στε
νά καθορισθή, πού μπορεί νά γίνη τό κάθε είδος κμί ανάλογα νά κανονισθή ή παρα
γω γή , αργότερα πρέπει νά βρεθή μέ τή στατιστική άν υπάρχει άνάλογος άριθμός
άπό παραγωγικά μέσα καί έργάτες γιά την παραγωγή αυτή και άν δεν υπάρχει,
θά πρέπη μέ νέα στατιστική νά βρεθή πώς θά συμπληροοθή ό άριθμός ..των παρα
γωγικών αυτών μέσων. Παράλληλα θά πρέπη νά γίνη στατιστική τοϋ τί πρέπει κάθε
έπαρχία, πόλις ή χωριό ή έργοστάσιο νά κάνη άπό κάθε είδος καί νά παραδώση
στό Κράτος γιά νά σταλή σέ άλλον τόπο, πού έχει άνάγκη άπό αυτό. Τέλος μέ τή
στατιστική θά βρεθή τί ποσό πρέπει νά δοθή σέ κάθε άνθρωπο άπό τό κάθε τι
άνάλογα μέ τά άποθέματα, όπου θά υπάρχουν. ’Έ τ σ ι, στό κομμουνιστικό Κράτος
όλα άποτελοϋν κατ’ άνάγκην ένα δίκτυο άπό στατιστικούς αριθμούς καί υπολογισμούς,
«ί όποιοι θά πρέπη νά γίνωνται μέ άκρίβεια, γιαπί άν δέν έπιτύχη αυτό άπό ένα
όποιοδήποτε λόγο, γεννιώνται ανωμαλίες, πού ξεσποΰν σέ κρίσεις οικονομικές καί
φέρνουν δυστυχία, γιά νά μή πούμε ότι δημιουργούν κίνδυνο καί γιά τή ζωή άκόμη
τών άνθρώπων. Είναι δέ φυσικά άδύνατο νά μή γίνουν λάθη άπό κακούς υπολο
γισμούς ή καί νά μή ματαιωθή ή παραγωγή γιά μερικά πράγματα ή σέ άλλα
νά μή παρουσιασθοΰν άνωμαλίες άπό διαφόρους λόγους εξαιρετικούς, άπό μιά θεο
μηνία π.χ. ή άπό μιά καταστροφή, πού δέν είχε ύπολογισθή κ.λ.π.
Καταλαβαίνει πλέον ό καθένας ότι μέ τό κομμουνιστικό σύστημα αυξάνει
καταπληκτικά ή δουλειά· στά γραφεία, άφοΰ μονάχα γιά τή στατιστική όργάνωσι
τών υπηρεσιών χρειάζεται ένα άμέτρητο πλήθος άπό υπαλλήλους πού άπορροφά
μεγάλο μέρος άπό τήν περιουσία τού Κράτους, άπό τήν περιουσία δηλαδή τού
κοινωνικού συνόλου.
Λύτό άλλως τε τό είδαμε νά παρουσιάζεται στή Ρωσία, όπου ή γραφειο
κρατία πνίγει τά πάντα καί οί στατιστικοί άριθμοί καί υπολογισμοί δέν πραγμα
τοποιούνται τις περισσότερες φορές καί αύτό άποδίδεται συνήθως σέ σκόπιμους
κακούς υπολογισμούς καί σέ άντίδρασι (σαμποτάζ), πού άποτελεΐ τό βαρύτερο
έγκλημα καί τιμωρείται μέ θάνατο. Έ δ ώ πρέπει νά σημειιυσουμε ότι γιά νά συνταχθή καλά μιά στατιστική σχετικά μέ όποιοδήποτε ζήτημα χρειάζεται μεγάλη προ
σοχή σέ διάφορα μικροζητήματα, πού πολλές φορές χωρίς νά τό θέλη κανείς οδη
γούν σέ σφάλματα, ώ στε δέ μπορούμε ποτέ νά πούμε ότι ένας στατιστικός πίνακας
άποδίδει τέλεια καί μέ άκρίβεια μιά κατάστασι, προεξοφλώντας έτσι τήν επιτυχία
σ ’ έ'ναν υπολογισμό. "Οταν έχουμε ύπ’ όψι μας αύτή τήν άλήθεια, καταλαβαίνουμε ότι
είναι σχεδόν άδύνατο σέ τόσο μεγάλους υπολογισμούς, όπως είναι καί πρέπει νά είναι
οί υπολογισμοί τής κομμουνιστικής οικονομίας, νά μή γίνουν λάθη παρά τή θέλησι
τών συντακτών καί νά μή επακολουθήσουν μεταβολές, πού δέν θά άποτελοϋν τ ί
ποτε άλλο, παρά τό άποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, είτε φανερών, είτε κρυφών,
ε ίτ ε φυσικών, είτε τεχνητών.
6.
Δ έ θά θέλαμε ποτέ νά βγάλουμε συμπεράσματα άπό όσα γίνονται σέ
μιά ξένη χώρα γιατί κάθε λαός έχει δική του ψυχοσύνθεσι, δημιουργεί ιδιαίτερο
χαρακτήρα καί κινείται μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα, πού γιά νά τή γνωρίση κανείς
πρέπει να ζήση σ ’ αύτή.
Παρ’ όλα όμως αύτά γιά τον κομμουνισμό μπορούμε νά παραβιάσουμε τήν
αρχή αύτή. γιατί αυτός παρουσιάζει διεθνιστικό χαρακτήρα καί ύπερηφανεύεται ότι έχει τή δύναμι νά προσαρμόζεται σέ κάθε λαό καί σέ κάθε κατάστασι.
Έ τ σ ι , άς μάς έπιτραπή νά πούμε μερικά πράγματα άπ’ όσα έγιναν στή
Ρωσία, όπου άπό τό 1917 υστέρα άπό μιά τρομερή έπανάστασι εφαρμόσανε τον
κομμουνισμό. Οί παρατηρήσεις μας' αυτές μιλούν πρό παντός γιά τήν άντίδρασι, ή
οποία παρουσιάσθη στή χώρα αύτή. όχι άπό τούς άστούς, άλλα άπό τούς ίδιους τούς
κομμουνιστάς, τούς εργάτες καί τούς άγρότες.
I C j Είναι γνωστό, ότι μόλις οί έπαναστάται τής Ρωσίας πήραν στά χέρια τους
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τήν έξουσία, εφαρμόσανε άμέσως τις κομμουνιστικές θεωρίες καί σύμφωνα μ’
αυτές καταργήσανε γενικά τήν άτομική ιδιοκτησία. Οί χωρικοί όμως, πού αποτε
λούν καί τό μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού στή Ρωσία, δέν ήξεραν τίποτε άπό
τις θεωρίες αύτές καί το μόνο, όπου περίμεναν, ήταν νά διώξη ή έπανάστασι τούς
λίγους άριστοκράτες, πού είχαν στα χέρια τους τή γη, τήν οποία σαν σκλάβοι έπ ί
χρόνια πολλά έκαλλιεργοΰσαν αύτοί καί νά τούς τή μοιράση. Αύτή τήν έπιθυμία
τήν ήξερε καλά ό Λένιν, πού ήταν ό πρώτος άρχηγός τού Ρωσικού κομμουνιστικού
κράτους καί γ ι’ αυτό άμέσως μοίρασε τή γη στούς άγρότες καί τούς έδήλωσε ότι.
είναι δική τους πιά καί πρέπει νά τήν καλλιεργήσουν μέ όλη τους τή δύναμι.
’Έ τ σ ι, μέ'χαρά οί χωρικοί άρχίσανε νά δουλεύουν γιατί νόμισαν ότι έγιναν
αύτοί οί ιδιοκτήτες τής γής, ότι αλήθεψε τό όνειρό τους. Πίστεψαν ότι άνέτειλε
καί γιαυτούς νέα εποχή, ότι μέ .τό κομμάτι τής γής, πού τούς δόθηκε, θά ζυμω
θούν, ότι θά ποτίσουν ευχάριστα μέ τον ίδρωτα τους τό χώμα της, ότι άπό αύτή
μέ λαχτάρα θά θερίζουν τό σιτάρι τους καί τέλος ότι σ’ αύτή θά παραδοθοΰν ευχα
ριστημένοι όταν θά κλείσουν γιά πάντα τά μάτια τους. Ή σαν εύτυχισμένοι τότε.
’Αλλά πολύ γρήγορα χάσανε τή χαρά αύτή καί τήν εύτυχία τους, γιατί υστέρα άπό
δυο χρόνια άρχίσανε νά τούς μιλούν γιά νέες θεωρίες, λέγοντάς τους δηλαδή ότι»
ή γή δέν είναι δική τους ατομικά, δέν είναι κτήμα τού καθενός, άλλά πρέπει νά τήν
έχη τό σύνολο, τό κράτος καί αύτοί νά είναι μονάχα καλλιεργηταί καί ότι πρέπει
ακόμη ένα μέρος άπό τά εισοδήματα νά τό δίνουν στήν κυβέρνησι, γιά νά θρέψη
καί τούς άνθρώπους, πού δουλεύουν σ’ άλλες δουλειές.
Τ ό τε κατάλαβαν οί χωρικοί ότι κάποιο παιγνίδι τούς παίξανε καί δέ θέλησαν
νά συμμορφωθούνε μέ τις διαταγές αύτές τής κυβερνήσεως. ’Έ τ σ ι, οργάνωσαν
μιά παθητική άντίστασι, σφάξανε τά ζώα, πού χρησιμοποιούσαν γιά τό όργωμα,
παραμελήσανε τήν καλλιέργεια καί φρόντιζαν ώ στε νά σπέρνουν τόσο σιτάρι όσο
τους χρειαζόταν γιά νά ζήσουν μέ τήν οίκογένειά τους. Αυτό έφερε τήν πείνα
στά 1926, πού έκανε έντύπωσι σέ όλο τον κόσμο, ό όποιος γνώριζε, ότι ή Ρ ω σία
ήταν ό πιο παραγωγικός τόπος σιταριού.
Τ ότε ό Στάλιν, ό όποιος διεδέχθη τον Λένιν, θέλησε νά έφαρμόση πιστά τις
κομμουνιστικές θεωρίες καί διακήρυξε ότι, κάθε άγρότης έχει ύποχρέωσι νά δουλεύη τή γή ως υπάλληλος καί ότι, τά προϊόντα πρέπει νά τά παίρνη όλα τό κράτος,
το οποίο θά τού δίνη ό,τι χρειάζεται γιά νά ζήση. ’Έ τ σ ι, διατάξανε τούς άγρότες νά
δουλεύουν θέλοντας καί μή, άλλά καί πάλι μιά νέα παθητική άντίστασι άνάγκασε
τις αρχές νά καταφύγουν στήν τρομοκρατία μέ τις λεγάμενες κατασταλτικές έκστρατίες
τού κέντρου. Χιλιάδες σκοτώθηκαν καί άλλοι κατεδικάσθησαν σέ εξορία μέ τήν
κατηγορία ότι έκαναν άντίδρασι (σαμποτάζ), ότι δηλαδή δέν βοηθούσαν "τό κράτος
αμελώντας τήν έργασία τους. ’Αλλά καί πάλι ή κατάστασις δέ διορθώθηκε, άπεδείχθη δέ πώς οί θεωρητικοί υπολογισμοί τών κομμουνιστών ότι ή κοινοκτημοσύνη
συντελεί στήν αύξησι τής παραγωγής είναι μιά πλάνη καί άπ’ έναντίας παραμέ
νει αλήθεια, ότι ή Ιδέα της ατομικής Ιδιοκτησίας τής γής είναι τό μαγικό
ελατήριο, πού δίνει ζωή καί δύναμι στον αγρότη γιά νά κάνη τή γή πλούσια καί
μαζί μ’ αύτή καί τον κόσμο ολόκληρο.
Καί σήμερα είναι αλήθεια ότι ένα όνειρο βαυκαλίζει τούς άγρότες τής Ρ ω 
σίας, νά λυτρωθούν δηλαδή άπό τήν τυραννία τού κράτους, τού νέου αυτού κυ
ρίου, πού τούς μεταχειρίζεται χειρότερα καί άπό τούς πιο σκληρούς παλαιούς γαιο
κτήμονας καί νά γίνουν ίδιοκτήται τής γής τήν όποια καλλιεργούν, νά νοιώσουν
τη χαρά, πού δίνει ή άτομική ελευθερία, τήν όποια σήμερα έχουν χάσει τελείω ς.
Ά λ λα δέν είναι μόνον τό άγροτικό ζήτημα, στο όποιο άπεδείχθησαν κατα
στρεπτικές οί κομμουνιστικές θεωρίες τής κοινοκτημοσύνης, γιατί καί σ’ όλες τις
άλλες εκδηλώσεις τής οικονομικής ζωής έγινε τέτοια σύγχυσι, τέτοια καταστροφή,
που κινδύνεψε νά διαλύση τό άπέραντο Ρωσικό κράτος. Ή έλλειψις τροφώ
η νέκρωσις τής οικονομικής ζω ής, πού προήλθε άπό τούς διαφόρους περιορι
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αλλά καί οί προσπάθειες τής κομμουνιστικής Ρωσίας ν’ άποφύγη τή διάλυσί της,
ανάγκασε ώ στε νά μεταβληθή πολύ γρήγορα τό πρόγραμμα τής κομμουνιστικής οι
κονομικής όργανώσεως καί νά έφαρμοσθοϋν πάλι θεσμοί του άστικοϋ κοινωνικού
συστήματος, πού μέ τόση ορμή καί τόσο μίσος είχαν καταδικασθή. ’Έ τ σ ι νόμισαν
οτι θά κατορθωθή νά συμφιλιωθούν οί κομμουνιστικές ιδέες μέ τις ανάγκες τής
■πραγματικότητος.
7.
Πρώτος λοιπόν ό Λένιν προσπάθησε νά εύρη ένα τρόπο, ώ στε νά συμβιβασθοΰν όσο είναι δυνατό οί οικονομικές άπαιτήσεις τής κοινωνίας μέ τις κομ
μουνιστικές ιδέες. Χάραξε λοιπόν νέο δρόμο, ό όποιος οδηγεί στην κομμου
νιστική οικονομική όργάνωσι, άλλά μέ τά αστικά μέσα. 'Ο δρόμος όμως
αυτός, πού άκολούθησε ό Λένιν, καί μετά τον θάνατο αυτού ό Στάλιν καί οί διά
δοχοί του, είναι ένας έλιγμός, είναι 6 Δούρειος ίππος, όπως πολύ καλά
τον παρομοίασε ό κομμουνιστής Δημητρώφ, άπό τον όποιο δέν πρέπει νά άπατηθούν
όσοι είναι πιστοί στην έθνική ιδέα καί στο σημερινό φ ιλελεύθερο (αστικό)

κοινωνικό σύστημα.
Οί κομμουνισταί ποτέ δέν θ’ άπαρνηθοΰν τις άντιλήψεις τους καί οί προσω
ρινές υποχωρήσεις τις όποιες κάνουν, δέν αποτελούν τίποτε -άλλο, παρά ένα τρόπο
γιά νά έτοιμάσουν τή νέα τους έξόρμησι προς πιστή καί τέλεια εφαρμογή των
κομμουνιστικών θεωριών.
Τ ότε ακριβώς, δηλαδή τό 1921, έδημιουργήθη ή νέα οικονομική πολι
τική (Ν .Ε .Π .), τήν οποία έφήρμοσε ό Λένιν καί μέ τήν όποια έδωσε νέα
κατεύθυνσι στήν οικονομική ζωή τής Ρωσίας μέ τό έξης περιεχόμενο :
α) Παρεδέχθη τήν άτομική ιδιοκτησία τών κινητών πραγμάτων έκτος άπό
πολύ λίγες εξαιρέσεις.
β) Παρεδέχθη τήν ιδιοκτησία τών οικοδομών γιά ώρισμένη όμως προθεσμία.
γ ) Παρεδέχθη τή μικρή ιδιωτική βιομηχανία καί έπέτρεψε τό άνοιγμα έμπορικών[καταστημάτων, δηλαδή άφισενά γίνεται έλεύθερατό εσωτερικό μονάχα εμπόριο.
'δ ) Ξανάφερε τό νόμισμα καί ίδρυσε κρατική τράπεζα γιά νά κανονίζη τήν
κυκλοφορία του καί νά έπιβλέπη τήν έκδοσί του. Παράλληλα όμως ρίχτηκε καί
τό σύνθημα, ότι ή νέα οικονομική πολιτική (Ν .Ε .Π .) δέν είναι άναγνώρισι

τών αστικών ιδεών, άλλά ό μέσος δρόμος γιά νά φτάσουν στήν τέλεια
εφαρμογή τώ ν κομμουνιστικών θεωριών χω ρίς νά γίνω νται δυνατές
άναστατώσεις τής κοινωνικής ζω ής.
Έ τ σ ι , άνεζωογονήθη φαινομενικά ή Ρωσική οικονομία καί λέμε φαινομενικά,
γιατί στήν ουσία τό Ρωσικό κομμουνιστικό κράτος, έπρόσεξε, ώ στε ή ελευθερία
τοΰ εμπορίου νά μή βλάψη τήν κρατική οικονομική πολιτική καί τό κατώ ρθω σε αύτό, γιατί άφησε μέν τό εσωτερικό εμπόριο στούς ιδιώτες, ταυτόχρονα
όμως, μέ ένα έξισωτικό φορολογικό σύστημα πού έφήρμοσε, επέτυχε ώ στε ό ιδιο
κτή τη ς ενός εμπορικού καταστήματος νά μή μπορή νά κερδίση τίποτε παραπάνω
~άπ’ όσα θά έπαιρνε αν ο ίδιος ήταν κρατικός υπάλληλος καί τό κατάστημά του ένα
κρατικό πρατήριο.
Τά σπίτια, τά εργαστήρια καί τά μικρά έργοστάσια έξακολουθοΰν νά μένουν
στήν ιδιοκτησία τοΰ κράτους, τό όποιο τά νοικιάζη στούς ιδιώτες μέ τήν ύποχρέωσι
μάλιστα νά. έχη ό νοικάρης τό βάρος γιά τις έπισκευές καί τή συντήρησί τους.
Τό εξωτερικό Ιμπόριο έξακολουθεΐ νά μένη αποκλειστικά μονοπώλιο τού κράτους.
"Ω στε κατά βάσι βλέπουμε ότι ή οικονομική ζωή καί μέ το σύστημα τής
Ν .Ε .Π . βρίσκεται κάτω άπό τον αύστηρό κρατικό έλεγχο. Επαναλαμβάνουμε
όμως ότι ή Ν .Ε .Π . δέν ήταν ό σκοπός τής οικονομικής όργανώσεως τής
κομμουνιστικής Ρω σίας, γιατί τις παραχωρήσεις αυτές στο ιδιωτικό κεφάλαιο τις έκαναν οί άρχηγοί τοΰ κομμουνισμού γιά ν’ αναζωογονήσουν τήν οικονο
μική ζωή, ή όποια είχε νεκρωθή καί ύστερα νά συνεχίσουν τήν τακτική τους γιά νά
επιβάλουν τις κομμουνιστικές θεωρίες.
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1 .Γενικά περί αστυνομικής έκπαιδεύσεως εν ’Α γγλία.
'Η ευθύνη τής Έ κπαιδεύσεω ς των άνδρών τής ’Αστυνομίας εις την ’Αγγλίαν
καί Ούαλίαν εΐναι κατανεμημένη μεταξύ 126 αστυνομικών άρχών.
'Ο Υπουργός των ’Εσωτερικών εΐναι ή άνωτάτη αρχή εις την όποιαν υπά
γεται ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία καί ή όποια άποτελεΐ τό εν τρίτον του συνόλου
τής αστυνομικής δυνάμεως έν ’Αγγλία.
Ούτος εΐναι ό αρμόδιος διά τον καθορισμόν τών προσόντων τών προσλαμβα
νόμενων αστυνομικών, τών προαγωγών των, τον καθορισμόν τοϋ μισθού των καί τών
διαφόρων χορηγουμένων επιδομάτων, ώ ς καί τών δικαιούμενων παρ’ αυτών συντά
ξεων κατά την έξοδόν τεον έκ τής υπηρεσίας. ’Επίσης ρυθμίζει τάς συνθήκας εργα
σίας καί διαβιώσεσις τών άστυνομικών υπαλλήλων καί άσκεΐ την πειθαρχικήν έπ ’
αυτών έποπτείαν, συμφώνως μέ τον καταρτιζόμενον κανονισμόν τοϋ Σώ ματος
παρά τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών.
Τό Δημόσιον πληρώνει τό ήμισυ μόνον τών εξόδων συντηρήσεως τοϋ Ά σ τυ ν .
Σώματος. Τό υπόλοιπον εξευρίσκεται άπό δωρεάς αί όποΐαι προσφέρονται άπό δια
φόρους ίδιωτικάς οργανώσεις διά τον σκοπόν τοΰτον.
Ά π α σ α ι αί άστυνομικαί δυνάμεις τής χώρας ύπόκεινται εις τήν τακτικήν
παρακολούθησιν τής άποδόσεώς των, παρά ’Επιθεωρητών οί όποιοι εύρίσκονται
εις συνεχή επαφήν μετά τών αρμοδίων άρχών τοϋ 'Τπουργ. ’Εσωτερικών, μεθ’ ών
ανταλλάσσουν τάς γνώμας των έφ’ δλων τών θεμάτων τών άφορώντων τό Ά σ τυ ν .
Σώμα. Ώρισμέναι είδικαί άστυν. ύπηρεσίαι α'ίτινες είναι άπαραίτητοι δι’ εκτάκτους
άνάγκας, οργανώνονται παρά τοϋ 'Τπουργ. ’Εσωτερικών. Τά έξοδα συντηρήσεώς
των βαρύνουν άπό κοινοΰ τό Δημόσιον καί τάς τοπικάς άστυν. άρχάς. 'Η διοίκησίς των άνατίθεται εις ’Επιτροπήν άντιπροσωπεύουσαν τό Ύπουργεΐον καί τάς
τοπικάς άστυν. άρχάς.
Αί είδικαί αύταί άστυν. ύπηρεσίαι καλούνται «Com m on Police Serv ices»
δηλαδή «Κοιναί άστυν. Ύπηρεσίαι» καί περιλαμβάνουν Διεύθυνσιν Κέντρων Ά σ τυ ν .
Έ κπ αιδεύσεω ς, ’Αστυνομικόν Κολλέγιον (παρά τό R y to n on D unsm ore, W a r
w ick sh ire), ιατροδικαστικά έργαστήρια καί περιφερειακά Κέντρα ’Ασυρμάτων.
Έ ν άντιθέσει οί ’Αξιωματικοί τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας έκπαιδεύονται
εις άνώτερον Ά στυν. Κολλέγιον παρά τώ H endon, είς τό βόρειον Λονδΐνον. Ε π ίσ η ς
καί τά ιατροδικαστικά έργαστήρια καί αί ύπηρεσίαι Διαβιβάσεων τής Μητροπολιτικής
Α στυνομίας εΐναι έγκατεστημέναι εις ιδιαίτερα κτίρια. 'Η έκπαίδευσις τών άνδρών τοϋ
Ά σ τυ ν. Σώματος έν Α γ γλ ία σήμερον συνίσταται: 1 ) Ε ις τήν βασικήν ή προκαταρ
κτικήν έκπαίδευσιν ή όποια διαρκεΐ επί διετίαν, δι’ έκαστον άστυφύλακα. 2 ) Ε ις τήν
ειδικήν έκπαίδευσιν. Ε ίς ταύτήν ύπόκεινται άνδρες καί γυναίκες άστυνομικοί οΐτινες
έπέδειξαν ιδιαιτέραν έπίδοσιν καί ζήλον είς μίαν ειδικότητα. Π .χ. τήν μυστικήν
παρακολούθησιν, τήν τροχαίαν κίνησιν κ-λ.π. καί 3 ) Ε ίς τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν.
Λύτη άφορα τούς άνωτέρους άξιωματικούς καί τούς Έ πιθεω ρητά ς τοϋ Σώματος.
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Οί υποψήφιοι άστυφύλακες δέον νά είναι άρίστης σωματικής διαπλάσεως καί
καλοΰ χαρακτήρος. Ε π ίσ η ς νά διαθέτουν στοιχειώδη γραμματικήν μόρφωσιν. Ούτοι
προσλαμβάνονται δοκιμαστικώς επί δύο έτη. Διά την είσοδόν των εις την Ά στυν.
Σχολήν δεν άπαιτοϋνται άρχικώς ούτε γνώσεις Εγκληματολογίας ούτε γνώσεις
επί των άστυν. καθηκόντων. 'Η εις τήν Σχολήν φοίτησίς των παρέχεται δωρεάν,
ένώ ό μισθός τω ν καταβάλλεται εις τό ακέραιον.
Οί άρρενες υποψήφιοι δέον νά ώσι ήλικίας μεταξύ 19 καί 30 έτών. Έ ξαίρεσις
γίνεται δι’ δσους έχουν προϋπηρεσίαν εις τάς ’Ενόπλους δυνάμεις. 'Ο πότε ή πρόσληψίς των εις τό Σώμα επιτρέπεται καί μετά τό 30όν έτος τής ήλικίας των. ’ Ελάχιστον άπαιτούμενον ύψος διά τούς άρρενας υποψηφίους τό 1 μ. 80.
Διά τάς υποψήφιας γυναίκας είναι καθωρισμένον ώς δριον ήλικίας τό μεταξύ
22 καί 35 έτών. Καί έλάχιστον ύψος τό 1 μ. 70.

2. Προκαταρκτική έκπαίδευσις.
Ή προκαταρκτική έκπαίδευσις του άστυφύλακος έν ’Αγγλία διαιρείται εις
πολλά στάδια. Τό πρώτον άφορα τήν μαθήτευσίν του έπί 13 έβδομάδας εις ένα περι
φερειακόν Κέντρον Έ κπαιδεύσεω ς. ’Ε κ εί διδάσκεται τά προκαταρκτικά καί στοι
χειώδη περί Δικαίου, μαρτυρικών καταθέσεων, άποδεικτικών στοιχείων, Δικονο
μίας κ.λ.π. Κύριος σκοπός τής εσωτερικής αυτής φοιτήσεώς του είναι νά διδαχθή
καλούς τρόπους καί νά διαπλάση τον χαρακτήρα του σύμφωνα μέ τήν νέαν ιδιότητά
του, όόστε έξερχόμενος βραδύτερον τής Σχολής νά δύναται νά έκτελή καλώς τά κα
θήκοντα. του. Ούδόλως παραμελεϊται ώσαύτως καί ή σωματική του αγωγή.
'Υπάρχουν έν ’Αγγλία οκτώ τοιαϋτα Κέντρα, γεωγραφικώς διανεμημένα εις
B ru ch , W arrin g to n, L ancashire· Plaw sw orth, Durham · Panngl Ash, Yorkshire*
Mill M eece, Stafford shire· E ynsham H all, O xfordshire· San d g ate, K ent· C h an tm arie. D orset καί εις Bridgend, G lam organ.
Ή προκαταρκτική έκπαίδευσις τού Γυναικείου Σώματος ’Αστυνομικών
γίνεται εις Bruch καί εις Mill M eece. 'Η διδασκαλία περιλαμβάνει τά αύτά μα
θήματα ώς καί διά τούς αστυνομικούς καί γίνεται άπό γυναίκας βαθμοφόρους.
'Ο Διοικητής έκάστου Κέντρου Έ κπαιδεύσεω ς είναι άστυνομικός Διευθυντής
διαθέτων μεγάλην πείραν, ό όποιος βοηθεΐται εις τά καθήκοντά του άπό υποδιευθυν
τήν. Οί καθηγηταί τών Κέντρων Έ κπαιδεύσεω ς είναι αστυνόμοι. Οί λοιποί βαθμοφό
ροι προσλαμβάνονται έκ τών άστυνομικών τών ύπηρετούντων εις τήν περιφέρειαν.
Τό Διοικητικόν καί υπηρετικόν προσωπικόν τοΰ Κέντρου ύπόκειται. εΐς τό
Διοικητικόν Έ πιτελεΐον ού προΐσταται Γραμματεύς. Ούτος εύθύνεται δι’ ολον τό
διοικητικόν προσωπικόν καί υπάγεται απ’ εύθείας εις τον Διοικητήν. Καί αύτός πά
λιν άπ’ εύθείας εις τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών. Τό 'Υπουργ. ’Εσωτερικών έρωτάται συμβουλευτικούς έπί θεμάτων άφορούντων τήν λειτουργίαν τοΰ Κέντρου, ιδι
αιτέρως δέ έπί τών οικονομικών ζητημάτων.
Αί γενικαί γραμμαί καί αί κατευθύνσεις διά τήν λειτουργίαν τής Σχολής,
ήτοι: έπιλογή καθηγητών, πλήρωσις κενών θέσεων, άναλογία διδακτικού προσω
πικού έκ τών διαφόρων κλάδων τής ’Αστυνομίας, δίδονται άπό τον ’Αρχηγόν τοΰ
Σώματος ’Αστυφυλάκων καί τον Διοικητήν τής Σχολής. Ε ις τά συβούλιά των δμως
συμμετέχει καί άντιπρόσωπος τής τοπικής άστυγομίας.

3. Τοπική έκπαίδευσις.
'Η προκαταρκτική έκπαίδευσις τών άστυνομικών εις τό πρώτον στάδιον τής
φοιτήσεώς των έπιβάλλει καί τήν παρακολούθησή/ το/ν άπό βαθμοφόρους τής τοπι
κής άστυνομίας. Ούτοι καθήκον έχουν όπως διδάξουν εις τούς δοκίμους τά τοπικά
έθιμα καί παραδόσεις, τάς συνθήκας αί όποΐαι έπικρατοΰν εις τήν περιφέρειαν. Ε ι
δικούς κανονισμούς πού έπικρατοΰν εις τον τόπον. Καθώς καί τά ιδιαίτερα προβλή
ματα πού άπασχολοϋν τήν τοπικήν άστυνομίαν. Τό έργον τοΰτο ανατίθεται εις
άξιωματικούς τής άστυνομίας τής περιφερείας, διακρινομένους διά τήν πείραν των
καί τήν έπίδοσίν των.
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4. Περαιτέρω έκϊίαιδεύσις των δοκίμων
Μ ετά τό πέρας τής προκαταρκτικής επί 13 έβδομάδας έκπαιδεύσεως εις την
όποιαν ύπόκειται έκαστος άστυφύλαξ, άκολουθοϋν δύο είδη μαθημάτων. Τής Μέσης
έκπαιδεύσεως καί τής Τελικής. Ταϋτα διαρκούν άπό δύο μέχρι τεσσάρων εβδομάδων.

5. Ε π α ναληπ τικ ή έκπαίδευσις
Ή πείρα άπέδειξε ιδίως κατά τά τελευταία έτη, οτι μεγάλα αποτελέσματα
διά την έν γένει προαγωγήν τού Ά στυν. Σώματος έχουν τά μαθήματα τά όποια
γίνονται εις τούς άστυφύλακας τούς παλαιούς, τούς έχοντας 10, 15 καί 20 ετών υπη
ρεσίαν. Ε ις φροντιστηριακά μαθήματα διάρκειας δύο έβδομάδων, δίδεται ή ευκαι
ρία εις τούς παλαιούς άστυφύλακας να άνανεώσουν τάς γνώσεις των επί των Δικονομικών Κανόνων, τού Δικαίου κ.λ.π. Ε π ίσ η ς νά μάθουν τά νέα επιστημονικά μέσα
τά όποια προσετέθησαν διά την όίωξιν τού εγκλήματος. Γενικώς διά τής επανα
ληπτικής ταύτης έκπαιδεύσεως έπιδιώκεται τόσον ή πνευματική οσον καί ή σω 
ματική έκγύμνασις τών παλαιών αστυφυλάκων.

6. ’Ανώτερα έκπαίδευσις
Τό ’Αστυνομικόν Κολλέγιον, προσωρινώς έγκατεστημένον είς R y to n on
D nnsm ore, ίδρύθη τό έτος 1948. Τούτο διοικεΐται παρ’ έπιτροπής, ής προεδρεύει
ό μόνιμος 'Υφυπουργός έπί τών ’Εσωτερικών. Τά λ.οιπά μέλη είναι αστυνομικοί
διαφόρων βαθμών.
Δύο είναι οί κυριώτεροι κύκλοι μαθημάτων, τά όποια διδάσκονται είς τό
’Αστυνομικόν Κολλέγιον. Τά κατώ τερ α . μαθήματα διάρκειας 23 έβδομάδων, άτινα
προορίζονται διά τούς ύπό δοκιμασίαν αστυνόμους. Καί τά ανώτερα μαθήματα διά
τούς άστυνόμους καί τούς άστυνομικούς ύποδιευθυντάς, οί όποιοι πρόκειται νά προαχθούν είς άκόμη άνώτερον βαθμόν. Τά άνώτερα μαθήματα διαρκούν έπί 11 έβδομάδας. Φροντιστηριακά μαθήματα μικράς διάρκειας, τριών έβδομάδων έπίσης
παρέχονται είς ύπαστυνόμους άπό καιρού είς καιρόν. Σκοπός τών μαθημάτων τού
των είναι νά αυξήσουν τήν παρατηρητικότητα, νά άναπτύξουν τάς έπαγγελματικάς γνώσεις καί νά διεγείρουν τήν ένεργητικότητα τών αξιωματικών τής ’Αστυ
νομίας, τόσον τών κατωτέρων όσον καί τών άνωτέρων.
'Ό λοι οί μαθηταί τής Σχολής είναι άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας οί όποιοι
καλούνται προς φοίτησιν έκ περιτροπής. Έ τ η σ ίω ς παρακολουθούν 3 0 0 άξιωματικοί τον κύκλον τών κατωτέρων μαθημάτων καί 100 τον κύκλον τών άνωτέρων.
’Επίσης έτησίως φοιτούν καί 8 0 άξιωματικοί τ ή ς ’Αποικιακής αστυνομίας ώς καί έξ
άλλων Κρατών τής Κοινοπολιτείας. Έ κ τ ο ς τής καθαρώς επαγγελματικής ύλης ήτις
διδάσκεται είς τό Κολλέγιον καί ή όποια καλύπτει τό μεγαλύτερον ποσοστόν τού
συνόλου διδασκαλίας, καθηγηταί παραδίδουν μαθήματα ύπό τύπον διαλέξεων, ηγε
σίας, διοικήσεως, πολιτικής αγωγής καθώς έπί θεμάτων διεθνούς ένδιαφέροντος.
'Ω σαύτω ς γίνονται άνακοινώσεις έπιστήμονικοΰ ένδιαφέροντος, πρακτικαί άσκήσεις, διάφοροι έπιδείξεις καί συζητήσεις έπί θεμάτων άφορώντων τήν άστυνομίαν.
Διοικητής του Κολλεγίου είναι ό Ταξίαρχος P .D .W . D unn. Ε ίς τά καθήκοντά του τον βοηθούν εις υποδιευθυντής καί ένας αστυνομικός Διευθυντής τής ’Αποι
κιακής ’Αστυνομίας.

7. Ειδική Έκπαίδευσις
Έ κπαίδευσις ιδιαιτέρα διά τούς άνήκοντας είς ειδικούς κλάδους τής ’Αστυ
νομίας, παρέχεται ύπό διαφόρους τρόπους. Ή έκλογή γίνεται κατ’ αρχήν μεταξύ
τών άστυνομικών παρεμφερούς είδικότητος. Οΰτοι όμως πρέπει νά έχωσι διακριθή
διά τήν άστυνομικήν των έπίδοσιν.
Τά ειδικά αυτά μαθήματα δίδονται καί οργανώνονται τή έγκρίσει τού 'Υ π.
Ε σ ω τερ ικ ώ ν , ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τού Άναπληρωτού ’Αρχηγού τής Μητροπολιτικής Ά στυνομίαςείς τό Hendon.
Τά μαθήματα είναι διάρκειας δέκα έως δώδεκα έβδομάδων. Διακρίνονται είς

ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΩΝ

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ Μ
'Υπό Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ Άστυν. Δ/ντοΟ Α \
Α '.— Γενικά.
Β '.— Στατιστικά στοιχεία επί τής καταστάοεως τών Α θ ηνών.
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Γ Ε Ν ΙΚ Α

1 . Δεν πρόκειται νά έκταθώμεν εις ιστορικήν άνασκόπησιν επί τής ηθικό
τητας των λαών κατά τάς διαφόρους έποχάς καί περί των μέτρων, τά όποια έκάστοτε έλήφθησαν καί έφηρμόσθησαν διά την προστασίαν των ηθών.
Μία τοιαύτη άναδρομή εις τό παρελθόν θά ήτο βεβαίως δυνατόν νά παράσχη
ήμΐν χρήσιμα τινα στοιχεία έπί τής ελευθερίας ιδία τής δημοσίας έμφανίσεως
τών κοινών γυναικών, τών δικαιωμάτων, ών αδται άπελάμβανον, καί τής έν γένει
μεταχειρίσεώς των ύπό, τής πολιτείας, ώς καί περί τών προστατευτικών τών ήθών
μέτρων. ’Αλλά καί τά στοιχεία αύτά οόχί σπουδαίως ήθελον μας βοηθήσει, καθό
σον τά ζητήματα ταύτα έν τή εξελίξει των διεμορφοϋντο έκάστοτε καί έρρυθμίζοντο
ποικιλοτρόπως καί άναλόγως προς τόν τόπον, τον χρόνον καί τάς αντιλήψεις έκάστου λαοΰ περί τών ήθών.
Ή άνάγκη, ή οποία ώθησεν ήμάς νά φέρωμεν εις τήν δημοσιότητα τήν σημερινήν κατάστασιν έν Έ λλάδι από άπόψεως ήθών καί νά έρευνήσωμεν έπί τών
(*) 'II μελέτη αύτή έχει δημοσιευθή κατά τό έτος 1938 εις τό περιοδικόν « ’Ιατρική
Έ φημερίς», φύλλα 472 —480. Θεωροϋμεν όμως επίκαιρον τήν άναδημοσίευσίν της λόγω τών
μελετωμένων νά ληφθοϋν μέτρων νομοθετικώς διά τά ζητήματα τών ήθών.

κατώτερα (διά τούς αστυφύλακας καί άρχιφύλακας) καί εις άνώτερα (διά τούς άστυνόμους).
’Από καιρού εις καιρόν παρέχονται τοιαϋτα μαθήματα ειδικά καί εις τάς γυναΐκας-άστυφύλακας, παρά τό W akefield .
'Η διδακτέα ύλη συνίσταται εις μαθήματα έγκληματολογίας. δικονομίας καί
μαρτυρικής άποδείξεως. Έ ξ άλλου γίνονται είδικαί ασκήσεις προς διάπλασιν τού
μνημονικοϋ καί τής παρατηρητικότητος. Μαθήματα άναγνωρίσεως δακτυλικών
’άποτυπωμάτων, έρεύνης καί διατηρήσεως τών διαφόρων ιχνών τού έγκλήματος
κ.λ.π. Άνούτεροι αξιωματικοί τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Ερευνών, δι
δάσκουν έντός ειδικών έργαστηρίων τάς τελευταίας μεθόδους, έπιστημονικής έρεύ
νης τού έγκλήματος. Εις ένα άλλον τμήμα γίνεται ή διδασκαλία τών κανόνων Τρο
χαίας Κινήσεως καί τής ειδικής σχετικής νομοθεσίας. ’Αλλού πάλιν οι μετεκπαι
δευόμενοι ασκούνται εις τήν λήψιν φωτογραφιών διαφόρων ιχνών καί αποτυπωμά
των καί εις τήν τέχνην τής ταξινομήσεως αυτών. Τέλος γίνεται έκπαίδευσις εις δλα
τά σύγχρονα μέσα διαβιβάσεων. ’Εκτός τών ώς άνω «οργανωμένων μαθημάτων,
οί Διοικηταί τών τοπικών ’Αστυνομιών κάμνουν εις τάς ΰπ’ αυτούς άστυν. δυνά
μεις έκτακτα μαθήματα έπί ειδικών θεμάτων, τά όποια πιθανόν νά άνακύψουν εις
τάς περιφερείας των.

8. Μαθήματα πρώτων βοηθειών.
Ε ις «λα τά Κέντρα Έ κπαιδεύσεω ς τά λειτουργοΰντα έν ’Αγγλία διδάσκεται
έπισταμένως τό μάθημα παροχής πρώτων βοηθειών. ΓΙρακτικαί ασκήσεις γίνον
ται εις διαφόρους σταθμούς ΙΙρώτων Βοηθειών, τόσον έπί τών πληγωμένων όσον
καί τών κινδυνευόντων έκ πνιγμού. Μόνιμα Συνεργεία συνίστανται προς διάσωσιν
τών πνιγομένων.

Ν. ’ Αρχιμανδρίτου
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αίτιων τής βελτιώσεως ή χειροτερεύσεως τούτων, είναι ή παρατήρησις, την
οποίαν έχομεν κάμει, δτι οΐ έκάστοτε αρμόδιοι διά την παρακολούθησιν καί κατεύθυνσιν των κρατικών ενεργειών έπί τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, χωρίς νά
μελετήσουν αύτό άπό πάσης πλευράς καί έν τώ πλαισίω τής Ε λληνικής πραγματι
κότητας, χωρίς νά λάβουν ύπ’ οψιν των τό κοινόν αίσθημα περί ήθικότητος αλλά
καί περί έλευθεοίας τοΰ άτόμου, χωρίς τέλος νά παρουσιάζουν θετικά δεδομένα
καί ασφαλείς παρατηρήσεις, στρέφονται ότέ μέν προς την'μίαν κατεύθυνσιν,' παρασυρόμενοι άπό τάς κοαυγάς ύπερευαισθήτων ήθικολόγων, ότέ δέ προς την άντίθετον
ταύτης, ρυμουλκούμενοι άπό θεωρίας μόνον, καί ούτως εφαρμόζουν άλληλοδιαδόχω ς μέτρα σπασμωδικά, άμέθοδα, ασυμβίβαστα προς τήν πραγματικότητα καί άπροσάρμοστα προς τήν Ελληνικήν κοινωνίαν, ή τοιαΰτα, προσβάλλοντα αυτήν τήν
έννοιαν τοϋ άνθρωπισμοΰ, άνίκανα δ’ έν ένί λόγω νά παράσχουν θετικήν καί άσφαλή
προστασίαν τών ήθών.
’Ελλείπει τό πρόγραμμα, έλλείπει ή κατεύθυνσις τών ενεργειών διά τό σπουδαιότατον τοΰτο κοινωνικόν ζήτημα, τό όποιον παίζει έξέχοντα ρόλον εις τήν έν
γένει διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος τών άτόμων, άλλά καί εις τήν υγείαν τοΰ Ε λ λ η 
νικού λαοΰ.
"Α ς άκουσθώσι λοιπόν καί τά πορίσματα τής μελέτης ένός κρατικοΰ υπαλ
λήλου, παρακολουθήσαντος έκ τοΰ πλησίον τό ζήτημα τοΰτο ως έκ τής υπηρεσίας
που, καί άς χαραχθή σχέδιον έπί τής Ε λληνικής πραγματικότητος, άρτιον άπό πά
σης πλευράς καί δίκαιον διά πάντας, τό όποιον έφαρμοζόμενον παρ’ έπιστημονικώς
κατηρτισμένων οργάνων μέ σταθερότητα καί μεθοδικότητα θά δυνηθή νά προστατεύση όχι έπιφανειακώς, άλλ’ ούσιαστικώς τά ήθη καί τήν υγείαν τοΰ λαοΰ, θά χειραγωγήση δέ συγχρόνως καί τάς ίερείας τής ’Αφροδίτης, αίτινες μολονότι κινούνται
εις τό περιθώριον τής κοινωνίας, άποτελοΰν τήν έναργεστέραν εκδήλωσήν τής καταστάσεως τών ήθών αυτής.
Β '. Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ Ε Π Ι Τ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ ΤΩ Ν ΗΘΩΝ

2.
Πριν έκθέσωμεν τάς άντιλήψεις μας έπί τής σημερινής καταστάσεως τ
ήθών έκρίναμεν άπαραίτητον νά μελετήσωμεν τάς σχετικάς στατιστικάς ΐνα έκεΐθεν
προχωρήσωμεν είς τήν ερευνάν μας, άρχόμενοι άπό δεδομένων θετικών, άσφαλών
καί αναμφισβήτητων.
Ούτως έκ τής έπισήμου έγκληματολογικής στατιστικής, έκδιδομένης ύπό
τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας, συναρμολογοΰμεν τον κάτωθι πίνακα τών
καταδικασθέντων κατά τήν πενταετίαν 1928— 1932 είς ολόκληρον τήν Ε λλά δα
δι’ αδικήματα σχέσιν έχοντα προς τά ήθη.
Έ τη
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Προστασία των ήθών

601

Έ π ίΐ 0. ΟΟΟκατοίκων
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Προαγωγαι εις πορ
νείαν καί παραβάσεις
νόμου 3032

’ Αποπλανήσεις είς
άσέλγειαν
|

Προσβολαί κατά τών
ήθών έν γένει καί ά
σεμνα δημοσιεύματα

Ε ις τάς τέσσαρας αύτάς κατηγορίας αδικημάτων περιλαμβάνονται αί προαγωγαί εις πορνείαν (Π . Ν. άρ. 2 79 Β - 2 7 9 Δ ) , αί σωματεμπορία', προς άκολασίαν (Π . Ν. άρ. 279 Γ ) , αί αίμομειξίαι, αί παρά φύσιν άσέλγειαι, αί διγαμίαι,
α ί ' μοιχεΐαι, τα άσεμνα δημοσιεύματα, αί προσβολαί κατά τής αίδοΰς, οί βια
σμοί, αί αποπλανήσεις παίδων κάτω των 15 ετών, αί καταχρήσεις έπ’ άσελγεία
(Π . Ν. άρθρον 2 7 9 Α ).
Διά τάς ’Αθήνας έκ τής τηρουμένης παρά τώ τμήματι Γενικής ’Ασφαλείας
στατιστικής συναρμολογούμεν τον κατωτέρω πίνακα διά τά έτη 1934— 1935 : ·
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Δέον νά έχωμεν ύπ’ οψιν δτι οί άριθμοί ούτοι δεν άντιπροσωπεύουν παρά έλαχιστον ποσοστδν των πράγματι τελεσθέντων άδικη μάτων καθόσον ταϋτα λόγω τής
φύσεώς των είτε δέν άνακαλύπτονται καθ’ ολοκληρίαν, είτε δεν καταγγέλλονται
προς άποφυγήν σκανδάλων. Πάντως οί άριθμοί ούτοι μαρτυροΰσιν δτι τά ήθη έν
Έ λλά δι καί ιδία εις τάς μεγάλας πόλεις δέν εΰρίσκονται εις τό επίπεδον εκείνο,
το όποιον θά μάς έπέτρεπε νά είμεθα ικανοποιημένοι.
Πρέπει λοιπόν ν’ άναζητήσωμεν τά αίτια, τά όποια συντελούν είς τήν τοιαύτην των ήθών κατάπτωσιν, καί προς τούτο είναι άνάγκη νά έξετάσωμεν κυρίως
τρία ζητήματα ήτοι :
α ) Ποια μέτρα κοινωνικής προνοίας είναι άπαραίτητα διά τήν άμεσον προ
στασίαν τών ήθών καί κατά πόσον διατίθενται ταΰτα ύπό τής Ε λληνικής κοινω
νίας καί τού Κράτους.
β) Ποία διοικητική καί νομοθετική μέριμνα χρειάζεται διά τήν άμεσον
πρόληψιν τελέσεω ς άδικημάτων έν σχέσει προς τά· ήθη καί ιδία διά τήν έξουδετέρωσιν τών κατ’ επάγγελμα άσκούντων τήν διαφθοράν τών ήθών.
γ') Ποία ή δημοσία έμφάνισις τών άσέμνων έν Έ λλά δι καί πώς δέον νά καθορισθοϋν τά δικαιώματα καί αί υποχρεώσεις τών δημοσία έπαγγελλομένων τήν
πόρνην γυναικών.
.
Ε ίς τήν έξέτασιν τών ζητημάτων τούτων προβαίνομεν άμέσως κατωτέρω.
Γ '. Γ Ε Ν ΙΚ Α Μ Ε Τ Ρ Α Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Π ΡΟ Ν Ο ΙΑ Σ
Δ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Ν ΤΩ Ν ΗΘΩΝ

3.
Πρώτιστον μέτρον προνοίας διά τήν έπίσχεσιν τής φυσικής άλλως τε
ροπής τών νέων άμφοτέρων τών φύλων προς τάς άφροδισίους ήδονάς καί τής εν
τεύθεν άρχομένης έξασθενήσεως τών ήθών είναι «ή εγκράτεια».
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"Α ς μή φανή τοΰτο περίεργον ή ώς ερχόμενον εις άντίθεσιν προς βιολογικάς
άνάγκας, αΐτινες έάν δεν εκπληρωθούν, θά προκαλέσουν κατά τον Freud όργανικάς
βλάβας.
Είναι βεβαίως γνωστόν ότι τό γενετήσιον ένστικτον κατά την μετάστασιν
των νέων άπό της εφηβικής εις την άνδρικήν ηλικίαν, ήτοι κατά τα έτη 18—3 0 ,
έκδηλοΰται έντονον καί άπαιτητικόν καί θά έδει νά ΐκανοποιηθή τοΰτο διά τοΰ γά
μου. ’Αλλά συνήθως κατά την ήλικίαν αυτήν δεν είναι εύκολος ό γάμος λόγω τής
μή είσέτι πλήρους οικονομικής άποκαταστάσεως των άτόμων, καί διά τοΰτο ταΰτα
εξωθούμενα καταφεύγουν εις έφημέρους έρωτας καί άπολαύσεις, υφιστάμενα οχι
μόνον ήθικήν μείωσιν, άλλά πλειστάκις καί άνεπούλωτον σωματικήν βλάβην τής
υγείας των.

4. Παραλείπομεν δέ νά χαρακτηρίσωμεν τήν μέριμναν, τήν οποίαν λαμβά
νουν οΐ γονείς πολλών νέων εύπορουσών οικογενειών κατά τήν όποιαν προς ίκανοποίησιν τών γενετησίων ένστικτων τών άρρένων ιδία τέκνων αυτών, πράγμα, τό
όποιον θεωροΰν άπαραίτητον διά τήν φυσιολογικήν των δήθεν άνάπτυξιν,
προσλαμβάνουν ώς θαλαμηπόλους των νέας γυναίκας, τάς όποιας καταλλήλως
διαφθείρουν καί διατηρούν ώς παλλακίδας τών νεαρών αύτών τέκνων. Δεν βλέπομεν
όμως διατί ή μέριμνα αυτή δεν έπεκτείνεται καί εις τάς θυγατέρας τών νεωτεριστών
αύτών καθολικών οπαδών τής θεωρίας τοΰ Freu d , άφοΰ είναι γνωστόν ότι αί γ ε
νετήσιοι όρμαί έκδηλοΰνται εις τάς γυναίκας ένωρίτερον παρά εις τούς άνδρας, έκτος
έάν αύται μόναι, κατά το παράδειγμα το όποιον τοΐς δίδεται άπό τούς άδελφούς.
των, μεριμνώσι διά τήν τακτοποίησιν τοΰ ζητήματος τούτου. Καθόλου λοιπόν περί
εργον ότι εις τάς οίκογενειακάς αύτάς εστίας έκκολάπτονται καί έκεΐθεν άποδίδονται
εις τήν κοινωνίαν οί προφυέστατα άπό τον μακαρίτην σατυρικόν ποιητήν Σουρήν
άποκληθέντες «ήλίθιοι νέοι καλών οικογενειών».
Ούδείς δύναται ν’ άμφιβάλη ότι ή πρώτη καί άπωτέρα αιτία τής ήθικής
καταπτώσεως τοΰ ατόμου καί τής ένισχύσεως τής πορνείας είναι ή μή συγκράτησις ύπό τών νέων τής γενετησίου ορμής.
’ Αλλά ποιος θά διδάξη εις τούς νέους τήν εγκράτειαν, ποιος οφείλει νά
καταστήση αυτούς χαρακτήρας ισχυρούς, ώ στε νά δύνανται νά έπιβληθοΰν έπί
τών άτιθάσων πολλάκις γενετησίων όρμών, καί πώς πρέπει νά έπιτευχθή τοΰτο,;
'Η ύψίστη αυτή τιμή άνήκει πρωτίστω ς είς τήν οικογένειαν καί άκολούθως
εις τό Κράτος τήν Κοινωνίαν καί τήν ’ Εκκλησίαν.
5. 'Η οικογένεια μέ τό παράδειγμα τών γονέων, μέ τήν συνεχή καί έπιμελή παρακολούθησιν άπό τής παιδικής ήλικίας τών τέκνων, μέ τήν ένίσχυσιν τών
καλών ροπών καί έξεων, έξουδετέρωσιν δέ παντί τρόπω τών κακών τοιούτων, άποτελεΐ το κυριώτερον έργαστήριον διά τήν ψυχικήν διαμόρφωσιν τών νέων. ’Ε κ εί
ούτοι θ’ άποκτήσουν τήν έξιν νά είναι έγκρατεΐς προς όλα, έκεΐ θ’ άντιληφθοΰν
ότι αί άνωφε/εΐς έπιθυμίαι καί σαρκικαί όρμαί πρέπει νά ύποτάσσωνται είς τήν
θέλησίν των διότι τοΰτο δίδει υπεροχήν είς τό άτομον. έκεΐ τέλος θά διδαχθοΰν
. ότι υπάρχουν διά τήν νεότητα πολλαί άλλαι ώφέλιμμι καί είς τό σώμα καί είς τήν
ψυχήν άπασχολήσεις, είς τάς οποίας δύνανται νά έπιδίδωνται χωρίς νά παρέχουν
ευκαιρίαν είς τάς σαρκικάς έπιθυμίας νά έπικρατήσουν καί υποδουλώσουν αύτούς.
Ά λ λ ’ έάν τό περιβάλλον τής οικογένειας είναι άνίκανον νά διδάξη είς τά τ έ 
κνα τήν έγκράτειαν καί έτι περαιτέρω, έάν τά τέκνα λαμβάνουν μαθήματα προς
τήν διαφθοράν έκ μέρους τών γονέων, τί πρέπει νά γίνη ;
6. Ε ίς το σημεΐον αύτύ πρέπει νά έμφανισθή τό Κράτος καί ή οργανω
μένη κοινωνία, διά ν’ άναλάβουν τό έργον, τό όποιον άνίκανοι οίκογένειαι δέν δύνανται νά έπιτύχουν. Καί ή μέριμνα αυτή τοΰ κράτους, ή άλλως γνωστή ώς
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αποτελεση μιαν εκ των κυριωτερων βασεων διά την βελτίωσιν των νέων καί την ούσιαστικήν πρόληψιν καί καταπολέ
μησή τής διαφθοράς.
Ά λ λ ’ άς ίδωμεν ποια ή ήδη κοινωνική πρόνοια διά τούς άνηλίκους.
Εις ολόκληρον την Ε λλά δα υπάρχουν τά κάτωθι ιδρύματα διά την περίθαλψιν των νεανίδων καί παίδων, την διαμόρφωσιν τού χαρακτήρος αύτών καί την
έκπαίδευσίν των, ώ στε νά καταστώσιν ικανοί, ?να άντεπεξέλθουν εις τάς άπαιτή' σεις τή ς ζω ής, ήτοι :
α) Διά την άναμόρφωσιν των προς .το έγκληματεΐν, την αλητείαν καί άνηθικότητα ρεπόντων παίδων καί νεανίδων λειτουργούν τέσσαρα άναμορφωτικά σχο
λεία ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ύπο την έποπτείαν όμως τού κράτους, έν τοΐς όποίοις
δύναται νά παρασχεθή προστασία εις 1120 άτομα.
Ε π ίσ η ς υπάρχει καί ή εταιρεία προστασίας άνηλίκων. ήτις μεριμνά διά
την άναπροσαρμογήν προς τον τίμιον βίον των άποφυλακιζομένων νέων καί νεα
νίδων.
β) Διά την προστασίαν καί διαπαιδαγώγησιν των ορφανών άνηλίκων λειτουρ
γούν 37 κρατικά ορφανοτροφεία, έξ ών 26 δι’ άρρενας καί 11 διά κορασίδας,
φοιτώσι δέ ήδη εις αύτά περί τάς 4 0 0 0 ορφανά. Έ κ τ ο ς όμως των κρατικών
τούτων ορφανοτροφείων υπάρχουν καί ετερα 22 ιδιωτικής φιλανθρωπίας, έξ ών τά
10 περιθάλπουν ήδη 1127 περίπου κοράσια καί 12 περιθάλπουν 1165 παιδία(1)
γ ) Διά την τόνωσιν τής υγείας των παιδιών καί κορασίδων όργανοϋνται κατ’
έτος έξ ιδιωτικής πρωτοβουλίας ύπο τού Πατριωτικού 'Ιδρύματος Περιθάλψεως
καί διαφόρων άλλων φιλανθρωπικών συλλόγων καί σωματείων 13 παιδικαί έξοχαί
εις τάς οποίας ευρίσκουν άνάπαυσιν κατ’ έτος 7000 περίπου παΐδες καί κοράσια.
’Επίσης μεγάλως συμβάλλει εις την δημιουργίαν υγιών χαρακτήρων καί ή
όργάνωσις τού προσκοπισμού, εις τάς τάξεις τού οποίου μετέχουν 7 0 0 0 περίπου
Έλληνόπαιδες καί Έλληνίδες άπό όλας τάς έπαρχίας τού κράτους.
δ) Διά τούς άσθενεΐς άνηλίκους λειτουργούν 8 νοσοκομεία καί σανατόρια,
διαθέτοντα έν συνόλω 6 34 κλίνας, ώς καί εις οίκος τυφλών διά 70 παΐδας.
ε ) Διά την γενικήν έκπαίδευσίν, ήτις διενεργεϊται δωρεάν, συντηρεί το κράτος :
7 6 4 0 δημοτικά σχολεία μέ 7 0 0 .0 0 0 περίπου μαθητάς έτησίως.
148 γυνάσια μέ 4 9 .0 0 0 περίπου μαθητάς έτησίως.
2 1 8 ήμιγνυμνάσια μέ 8 .5 0 0 περίπου μαθητάς έτησίως.
13 έμπορικάς σχολάς μέ 2 .3 5 0 περίπου μαθητάς έτησίως.
1 έπαγγελματικήν σχολήν μέ 8 0 περίπου μαθητάς έτησίως.
20 γεω ργικές σχολάς μέ 3 00 περίπου μαθητάς έτησίω ς, καί
6 παιδαγωγικές ακαδημίας μέ 4 80 περίπου μαθητάς έτησίως.
Έ κ τ ο ς τού κράτους έργάζονται διά τήν έκπαίδευσίν καί πλείστοι ίδιώται
έκπαιδευτικοί, οίτινες συντηρούν σοβαρώτατα έκπαιδευτήρια, ώς καί πολλά σωμα
τεία. Τά κυριώτερα δ’ έκ τούτων είναι ή φιλεκπαιδευτική εταιρεία, τό Ά μ ε -

( 1 ) Σήμερον σπουδαίως συμβάλει καί τό Εθνικόν "Ιδρυμα διά τής γενικής κοινωνικής
προνοίας ήν άσκεΐ, καί των Τεχνικών Σχολών Λέρου κλπ. εις τάς οποίας πλείστοι νέοι ύωίστανται εθνικήν άναμόρφωσιν καί τεχνικήν μόρφωσιν.
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ρικανικόν κολλέγιον θηλέω ν, ή γυναικεία εκπαιδευτική ένωσις τό Τσοτύλειον γυμνάσιου καί οίκοτροφεϊον Κοζάνης, τό κολλέγιον ’Αθηνών, ή
Ά ναργύρειος σχολή Σ π ετσώ ν, ή Πάντειος σχολή, ή έμπορική σχολή Σ υ γ γροΰ Χίου καί ή Ά γγελο π ο ύ λειο ς σχολή Βόλου.
σ τ ) Διά τήν έπαγγελματικήν μόρφωσιν λειτουργούν έξ ιδιωτικής πρωτοβου
λίας 4 5 έπαγγελματικαί σχολαί διά τούς νέους καί 31 διά τάς νεανίδας, εις τάς
οποίας φοιτά κατ’ έτος μέγας άριθμός μαθητών, οίτινες ταυτοχρόνως καί εργά
ζονται, καθόσον ώς επί το πλείστον πρόκειται περί νέων καί νεανίδων πτωχών οικο
γενειών.
ζ ) Διά τήν έξεύρεσιν καί παροχήν έργασίας εις νεάνιδας υπάρχουν έξ ίδιω τιής
πρωτοβουλίας 24 ιδρύματα, άτινα σπουδαίως συμβάλλουν εις τήν ολην προσπά
θειαν προς ένίσχυσιν τών άνηλίκων κορασίδων, εις τον άγώνα τής τιμίας ζωής.
η ) Τέλος πλείστοι σύλλογοι καί σωματεία έχουν συσταθή έξ ιδιωτικής πρω
τοβουλίας μέ σκοπόν τήν διαπαιδαγώγησιν, τήν προς τον άθλητισμόν ώθησιν τών
νέων καί τήν δημιουργίαν διά παντός τρόπου χαρακτήρων ισχυρών καί ικανών ν’
άντιπαλαίσουν προς τούς ποικιλωτάτους πειρασμούς τής ζωής.
"Ολα αότά τά κρατικά καί τά ιδιωτικής πρωτοβουλίας ιδρύματα συντελούν
κατά πολύ εις τήν διαμόρφωσιν τού χαοακτήρος τών νέων, εις τήν πρόληψιν έξολισθήσεως αυτών εις άνηθικότητα, εις τήν καταπολέμησιν τής διαφθοράς καί τήν εν
τεύθεν επιτυχίαν προστασίας τών ήθών.
Ειμεθα όμως ήναγκασμένοι νά παρατηρήσωμεν ότι ή κατά τά ανωτέρω πρό
νοια διά τούς άνηλίκους δεν είναι επαρκής. Ευτυχώς όμως οί κυβερνώντες ήδη τήν χ ώ 
ραν άπέδωσαν τήν δέουσαν σημασίαν εις τό ζήτημα τούτο καί άμέσως ήρξαντο τής
μελέτης προς καταρτισμόν προγράμματος πλήρους διά μίαν βάθμιαίαν άλλά ταχεΐαν
λήψιν επαρκών μέτρων προνοίας διά τήν προστασίαν τής νεαράς ήλικίας καί τήν
διά τού τρόπου τούτου ουσιαστικήν πρόληψιν τής άνηθικότητος καί έγκληματικότητος.
,

7.
Παράλληλος προς τήν κρατικήν καί κοινωνικήν πρόνοιαν δέον νά είν
καί ή δράσις τής ’ Εκκλησίας. Δυνάμεθα μάλιστα νά εϊπωμεν ότι καί μόνη ή
πίστις ολίγων συγχρονισμένων κληρικών, όταν άποφασίσουν νά γίνουν άπόστολοι
τής ήθικής διά τού παραδείγματος των, διά τών έργων αύτών καί διά τού λόγου,
είναι ικανή νά έμπνέη τήν έγκοάτειαν εις τούς νέους καί νά συγκρατή αυτούς άπό
ολισθήματα, τά όποια δύνανται νά τούς τραυματίσουν διά βίου.
Γνωρίζω σημαίνον μέλος τής κοινωνίας μας όπερ δέν παύει νά διηγήται ότι,
άπό νεαρωτάτης ήλικίας βομβούν εις τά ώτά του οί λόγοι ίεροκήρυκος, ό οποίος
κατά μίαν Κυριακήν άπό του άμβωνος, έν τή ρύμη τού λόγου του, φαντασθείς νέον
όδεύοντα εις ύποπτα κέντρα, ήρχισε νά έρωτα αύτόν έντόνως : πού υπάγεις ; καί έν
συνεχεία τον άπέτρεπε, περιγράφων ρεαλιστικώτατα τούς κινδύνους, τούς όποιους
διέτρεχεν, εάν είσήρχετο εις πορνεΐον ή εις καταγώγιον ή εις χαρτοπαίγνιον. 'Ο μο
λογεί δ’ ότι οί.έξορκισμοί εκείνοι τού λευΐτου, όστις ώμίλει μέ άφάνταστον πίστιν,
ούδ’ έπί στιγμήν τον έγκατέλειψαν, άλλά πάντοτε τώ έχρησίμευσαν ώς άσπίς κατά
πάσης παρορμήσεως φίλων του. οσάκις άπεφάσιζον ουτοι νά έπιδοθοϋν εις άνοήτους
διασκεδάσεις καί τον προέτρεπον νά συμμετάσχη.
Ά λ λ ’ άράγε πόσοι άπό τούς σημερινούς ιερείς ομοιάζουν πός τον ανώνυμον
έκεΐνον λειτουργόν, ό όποιος δυστυχώς δέν υπάρχει πλέον!
(Συνεχίζεται)

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α

ΤΑ 12 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΥΛΩΝ
ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
*Τπό του Α Λ Λ Ε Ν Α Π Ο Υ Ω Ρ Ν Τ
Μετάφρασις ύπό Σ . A. X .—ΘΕΟΔΟΤΟΥ

Β\ Α Ρ Χ ΙΑ Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Σ ΔΟ Λ Ο ΦΟ Ν Ο Σ
— Η Α Σ Π Ρ Η ΚΛΩ ΣΤΗ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ —

’ Ολίγον μετά τον μυστηριώδη θάνατον του Σουλτάνου της Τουρκίας Ά π τοΰλ Ά ζ ί ζ , διωρίσθην Έ πιτετραμένος της Γαλλίας παρά τινι των βαρβάρων 'Η γ ε
μονιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πού είχαν προ ολίγου άπελευθερωθή άπό
τον προαιώνιον ζυγόν των Τούρκων. Εις τάς εύμεταβόλους ταύτας κοινωνίας συμ
βαίνουν είσέτι πράξεις παράνομοι καί βίαιαι πού ήμποροϋν να τρομάξουν τάς πολιτισμένας χώρας.
"Οταν έφθασα εις την πρωτεύουσαν της 'Ηγεμονίας δπου είχα διορισθή ’ Ε 
πιτετραμμένος, ηύρα κατάστασιν ταραγμένην. 'Ό π ω ς συμβαίνει έν γένει εις αύτά
τά δυστυχισμένα Κράτη τής περιοχής τοΰ Δουνάβεως, ή Ρωσσία καί ή Αύστρία έπεζήτουν την έπικράτησιν καί δλος ό πληθυσμός ήτο διηρημένος εις δύο κόμματα πού.
έμισοϋντο τρομερά.
Ή άντιζηλία μεταξύ των έν λόγω δύο Δυνάμεων έξετείνετο μέχρι των άνακτόρων, δπου αί φίλο—Αύστριακαί διαθέσεις τού Ή γεμόνος ισοφάριζαν προς τάς
Ρωσσοφίλους συμπάθειας τής συζύγου του Ναθαλίας, Ρωσσικής καταγωγής.
’ Ενώ ήτοιμαζόμην νά άποφύγω τάς παγίδας πού έστήνοντο πέριξ μου, εξ ε
πλάγην δεχθείς, ολίγον μετά την άφιξίν μου, την έπίσκεψιν τού Πρεσβευτοϋ τής
Ρωσσίας, Βαρώνου Δουρένσκη.
—ΤΗλθα, μοί είπε, διά νά σας πληροφορήσω δτι έντος δύο ήμερων άναχο^ρώ
διά την Ρωσσίαν. Ή άφορμή τοΰ ταξειδίου μου είναι πολύ σοβαρά καί πιθανώς
θά λείψω τέσσαρας έω ς πέντε έβδομάδας.
Έ ξέφ ρα σα τήν λύπην μου διότι έχανα την συναναστροφήν τοΰ πρεσβευτοϋ
επί τόσον πολύν χρόνον.
—’Αλλά δεν είναι αύτά δλα, έξηκολούθησεν. Ε ις τήν πρεσβείαν μου δεν έχω
κανένα εις τον όποιον νά έμπιστευθώ τήν θέσιν μου κατά τήν άπουσίαν μου. Μή
π ω ς θά κατεχρώμην τής καλωσύνης σας παρακαλών νά έπιμεληθήτε τών συμφε
ρόντων τής Ρωσσίας επί τινας έβδομάδας;
Δεν εξεπλάγην πολύ άπό τήν παράκλησιν ταύτην. Ε ίς τά δυστυχισμένα ταϋτα
Κράτη, δπου σπανίως υπάρχουν Γραμματείς πρεσβειών πεπειραμένοι, δεν είναι
σπάνιον νά ιδη τις διπλωμάτας άμοιβαίως βοηθουμένους. ’Αλλ’ ήτο καί μία εΰνοια
δι’ εμέ νά άντικαταστήσω Πρεσβευτήν, εγώ άπλοΰς Επιτετραμμένος. Λοιπόν ή
πρότασις τοΰ Βαρώνου Δουρένσκη ήτο φυσική καί συγχρόνως ένθαρρυντική. ’Εν
τούτοις δεν έδωκα τήν συγκατάθεσίν μου.
—*Η έμπιστοσύνη διά τής οποίας μέ περιβάλλετε μέ τιμά πολύ, είπα, άλλά
γνωρίζετε, φίλτατε Δουρένσκη, δτι μόλις έφθασα καί άγνοώ καθ’ ολοκληρίαν τήν
πολιτικήν κατάστασιν. Δέν θά ήτο προτιμότερον νά άποταθήτε είς συνάδελφον άρχαιότερον, π .χ. είς τον κ. Γράχαμ, τον Έπιτετραμμένον τής ’Α γγλία ς;
Έ κ α ν ε χειρονομίαν αποδοκιμασίας άκούσας αύτό τό όνομα.
— Έ π ’ ούδενί λόγω, φίλε μου. Ό άνθρωπος αυτός είναι άπλοΰν δργανον τοΰ
Πρεσβευτοϋ τής Αύστρίας. ’Ό χ ι! Χρειάζομαι κάποιον σοβαρόν, κάποιον μέ πραγ
ματικήν άνεξαρτησίαν καί κρίσιν στερεάν. Ά φ ’ έτέρου αί δύο χώραι μας, Ρωσσία
καί Γαλλία, είναι φίλαΐ' θά άφίσω τά συμφέροντα τής πρεσβείας μου είς χεΐρας
σας μέ τήν αύτήν εμπιστοσύνην πού θά μοί παρεΐχεν ένας συμπατριώτης μου.
Μ ετά τήν δήλωσιν ταύτην, δέν ήμποροΰσα πλέον νά άποκρούσω τήν προσ
φοράν τοΰ Δουρένσκη, δστις προσέθηκεν:

606

Τά 12 μυστικά Εύρωπαΐκών αυλών

—-Υπάρχει κάτι διά το όποιον σάς ζητώ νά τηρήσετε απόλυτον μυστικό
τητα. Ε ις τον φάκελλον τής Πρεσβείας μου 0ά εόρετε άπό καιρού εις καιρόν έπ ιστολάς άπευθυνομένας προς τον Πρωθυπουργόν κ. Στάροβιτς, καί θά έχετε την
καλωσύνην νά τώ τάς διαβιβάζετε όλως ιδιαιτέρως. Έ ά ν τά δέματα θά είναι κάπως
βαρέα, θά είναι άπλώς διότι θά περιέχουν λίρας χρυσάς καί θά μοιράζωμεν εις τούς
φίλους μας.
Μολονότι συνειθισμένος είς αύτάς τάς στροφάς πολιτικών σκευωριών, δέν
κατώρθωσα νά κρύψω την έκπληξίν μου άκούων προφερόμενον τό όνομα του Π ρω 
θυπουργού. Ε ίχα ήδη μάθει ότι ήτο όλιγώτερον ευνους διά τήν Αύστρίαν παρά ό Ή γ ε μών του, καί δι’ αυτό έδυσκολεύθην νά καταλάβω διατί άνελάμβανε νά δέχεται χρή
ματα Ρωσσικά.
'Ο Δουρένσκη έγέλασε μέ τήν άπορίαν μου. —'Ο πρωθυπουργός είναι άν
θρωπος εχέμυθος, παρετήρησε κυνικώς. Έ ά ν κατά τήν απουσίαν μου συνέβαινε
κάτι τό σοβαρόν, θά κάμετε καλά νά τον συμβουλευθήτε.
’Έ τ σ ι ή ύπόθεσις έτακτοποιήθη. Έπεφορτίσθην μέ τά καθήκοντα τοΰ Ρ ώ σ σου, όστις άνεχώρησεν.
’ Ολίγον μετά τήν άναχώρησίν του έν δεΐπνον παρετέθη είς τά ’Ανάκτορα, καί
προσεκλήθην καί εγώ. Δέν έπρόκειτο περί ύποθέσεως του Κράτους, άλλά μέγας
άριθμός δημοσίων υπαλλήλων παρίστατο, έπίσης καί ό Πρεσβευτής τής Αυστρίας,
καθώς καί ό Πρωθυπουργός.
'Ο 'Η γεμών μέ έδέχθη πολύ έγκαρδίως, άκόμη δέ περισσότερον ή ωραία
καί διακεκριμένη σύζυγός του. Ε ίς τήν τράπεζαν εύρισκόμην είς τά άριστερά τής
'Ηγεμονίδος, ή οποία ήτο μεταξύ τοΰ 'Ηγεμόνος καί έμοΰ, ενώ ό Πρωθυπουργός
ήτο είς τά άριστερά μου. 'Ο Πρεσβευτής τής Αύστρίας κατείχε τήν θέσιν τιμής
είς τά δεξιά τοΰ 'Ηγεμόνος.
Είπα ότι τό δεΐπνον δέν ήτο δεΐπνον τοΰ Κράτους. Ά λ λ ’ ή παρουσία τό 
σων άνωτέρων υπαλλήλων τώ έδιδε μορφήν πολιτικήν. Ε π ειδ ή προσήγγιζεν ή νύξ,
παρετήρησα ότι ή συγκέντρωσις αύτή είχ ε μίαν σημασίαν μυστικήν.
Ό Ή γεμ ώ ν όστις είχ ε πίει άρκετά, άντήλλαξε μόλις μίαν λέξιν μέ τήν σύ
ζυγόν του, ενώ συνωμίλει διηνεκώς μέ τον Πρεσβευτήν τή ς Αύστρίας. 'Η Ή γ ε μονίς προδήλως δέν ήτο ευχαριστημένη. ’Αγνοώ άν έσκέπτετο ότι κάποια μηχα
νορραφία έμαγειρεύετο εναντία προς τούς πόθους της, άλλά παρετήρει άνήσυχος
τον 'Ηγεμόνα καί κατόπιν έστράφη προς έμέ διά νά είπη πράγματα άσήμαντα.
Έ ν τώ μεταξύ, ό Πρωθυπουργός έφάνη γενόμενος πολότ νευρικός, ενώ οί λοιποί
συνδαιτυμόνες οί μέν έξεδήλουν εύχαρίστησιν, οί δέ φόβον.
Δέν έβράδυνα νά ευρώ τήν κλείδα τοΰ μυστηρίου τούτου. Ε ίς τά επιδόρπια
ό 'Η γεμών ήγέρθη, έγέμισε τό ποτήριόν του μέχρι τοΰ χείλους, καί έφώναξε :—Κυρίαι καί Κύριοι, προτείνω νά πίωμεν είς υγείαν τοΰ έξαδέλφου καί φίλου μου,
τοΰ αύτοκράτορος Φραγκίσκου ’Ιωσήφ !
Ή τ ο μία έπίδειξις. ’Αδύνατον νά άπατηθή τις περί τής σημασίας τών λόγων
τούτων. Έσήμαιναν ότι ό Ή γεμ ώ ν κατώρθωσε νά συνεννοηθή μέ τήν Αυλήν τής
Βιέννης, καί ότι οί φίλοι τής Ρωσσίας έν τή Η γεμονία κατεπιέζοντο.
Παρετήρησα άλληλοδιαδόχως τον Αυστριακόν Πρεσβευτήν, πού ήτο υπερή
φανος διά τον θρίαμβον τής διπλωματίας του, καί τήν Ή γεμονίδα Ναθαλίαν. Αύτή
έγινε πολύ ωχρά όταν ήγέρθη, κατά τό παράδειγμα τοΰ Η γεμόνος, καί έφερε νωχελώ ς τό ποτήριόν της είς τά χείλη της, ώσανεί κάθε σταγών πού περιεΐχεν, ήτο
θανάσιμον δηλητήριον.
'Ο πρωθυπουργός έκρυψε καλλίτερα τήν θλίψιν του. Έ π ιεν είς τήν προταθεΐσαν υγείαν άμερίμνως καί ξαναεκάθησε παραπλεύρως μου. Μόλις όμως ή προ
σοχή εκείνων πού ευρίσκοντο παραπλεύρως μας έστράφη προς άλλοΰ, έψιθύρισεν
είς τό αύτί μου :
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------------ ϊ-----------— Ό Βαρώνος Δουρένσκη είναι άνθρωπος συνετός. Ε ξ έ λ ε ξ ε τήν καλήν στιγ
μήν διά να άναχωρήση.
Ή τ ο ή πρώτη είδοποίησις ότι μία κρυμμένη στρατηγική συνεδέετο μέ τήν άναχώρησιν τοϋ Δουρένσκη. ’Ή ρχισα να δυσανασχετώ καί ηύχήθην όπως αύτός ό πονηρός
Ρώσσος μή είχε κάμει χρήσιν έμοΰ ώς οργάνου των ύποπτων παραδόσεων εγγράφων
προς τόνΠρωθυπουργόν.'Η ανησυχία μου έγινε μεγαλειτέρα όταν όΣτάροβιτς μέ εΐπεν:
— Ό βαρώνος είχε προΐδει τήν λήψιν μερικών προφυλάξεων όπόταν θά παρουσιάζετο γεγονός τοιαύτης φύσεως. ’Επειδή ή ανάγκη έχει γίνει τώρα αισθητή,
μέ παρεκάλεσε νά άποταθώ εις υμάς, ώς αντικαταστάτην του, άν θά σάς έχρειαζόμην. *Έ χω τώρα φάκελλον περιέχοντα έγγραφα ύψίστης σπουδαιότητος και πού
οφείλω νά σάς τον έμπιστευθώ επί τινα χρόνον.
Δέν ήμπόρεσα νά συγκρατήσω έκφρασιν ανίας. Βεβαίως δι’ έμέ ήτο εΰχάριστον
νά μάθω τά ύποκάτω τής Ρωσσικής διπλωματίας, περί τής όποιας συχνάκις μοί
είχαν κάμει λόγον, άλλά πού δέν έγνώριζα βαθέως. Ε ίχα όμως δεχΟή τήν έμπιστοσύνην τοϋ Δουρένσκη καί δφείλα νά άνταποκριθώ προς τό α’ίτημα τοϋ Προυθυπουργοϋ.
— Φέρετέ μοι τό έν λόγω δέμα αυριον πρωί εις τήν πρεσβείαν μου, άπήντησα ψυχρώς. Θά τό θέσω έν άσφαλεία μέχρις ού ό συνάδελφός μου έπιστρέψη.
'Ο Πρωθυπουργός συνωφρυώθη.—Δέν ήμπορώ νά περιμένω έως αυριον, άπήντησε. Τά έγγραφα είναι πολύ σπουδαία, καί είναι δύσκολον νάπροΐδητις τί ήμπορεΐ νά συμβή. Θά σάς παρακαλέσω νά μοί επιτρέψετε νά σάς τά περάσω κάτω από
τό τραπέζι. Δέν γνωρίζομεν άν κανείς θά μάς παρετήρη.
Μολονότι στενοχωρημένος διά τήν άνάμιξίν μου εις τοιαύτας οχληράς ραδιουρ
γίας, έδέησε νά άποδεχθώ. Τ ότε ό Στάοοβιτς μοί έστρεψε τήν ράχιν καί ήρχισε συνο
μιλίαν μέ τον προς τά αριστερά του, ενώ βραδέους έπερνοΰσε τό χέρι του εις τήν τσέπην
τοϋ φορέματος του. Μιμούμενος τό παράδειγμά του, έστράφην καί έγώ καί προσεποιήθην ότι παρετήρουν τήν Η γεμονίδα. Ά λ λ ’ ό Ή γεμ ώ ν πού εϊχ ε παρατηρήσει τήν μετά
τοϋ Πρωθυπουργού του συνομιλίαν μου, άφήκετόν Πρεσβευτήν τής Αυστρίας καί ήρχισε μαζύ μου φιλικήν συζήτησιν»εις τήν οποίαν συμμετέσχε καί ή 'Η γεμονίς. ’Ενώ
προσπαθούσα νά προσέχω εις τάς Αυτών 'Υψηλότητας, ήσθάνθην έλαφρόν κτύπον εις
τό γόνατόν μου. Προσποιούμενος ότι παίζω μέ τό χειρόμακτρόν μου, έπέρασα βραδέως
τό χέρι ύπό τήν τράπεζαν καί ήσθάνθην τον φάκελλον πού άνέφερεν ό Στάροβιτς.
Τον έκοάτησα προσεκτικά, καί έπωφελούμενος τής πρώτης στιγμής περισπασμού τού
'Ηγεμόνος, έθεσα τό πολύτιμον τούτο πακέτον εις τον θυλάκιόν μου. Δέν ήμπορώ νά
είπου έάν ή χειρονομία μου αυτή παρετηρήθη από ένα των συνδαιτυμόνων.
Μ ετ’ ολίγον ό Ή γεμ ώ ν έδω κε τό σύνθημα νά σηκωθοϋμεν άπό τό τραπέζι
καί δίδων τον βραχίονα εις τήν σύζυγόν του, ώδήγησε τήν συναναστροφήν εις τήν
αίθουσαν. ’Ε κ εί έχωρίσθημεν εις μικρούς ομίλους, καί είδα τόν Πρεσβευτήν τής
Αυστρίας νά πλησιάζη εις τήν ίΝαθαλίαν, Τόν έδέχθη μέ περιφρόνησιν, καί τούτο
έχειροτέρευσε τήν διαφωνίαν τοϋ βασιλικού ζεύγους. Μόλις όμως ή Ναθαλία άπηλλάγη
άπό τόν Αυστριακόν Πρεσβευτήν, έστρεψε τό βλέμμα της προς έμέ καί έφαίνετο ώς
νά ήθελε νά μοί κοινοποίηση κάτι τι τό σπουδαΐον. Ά φ ήκα τόν 'Υπουργόν τής Δικαιο
σύνης καί διηυθύνθην ήρέμα πρός τήν Η γεμονίδα. Μέ έδέχθη κατ’ άρχάς μέ άδιαφορίαν, άλλά μόλις έμείναμεν μόνοι, μοί άπηύθυνε τούς σημαντικούς τούτους λογους :
— Συγγνώμην, Κύριε, άλλά άν έχετε κάτι διά νά το θέσετε εις μέρος άσφαλές, μή μένετε πλέον έπί πολύ έδώ.
Έταράχθην ζωηρώς ίδών ότι είχ ε παρατηρήσει τό ύπό τήν τράπεζαν τέχνα
σμα. καί δυσκόλως έκρυψα τήν φρίκην μου. 'Ο σοβαρός χαρακτήρ τής προειδοποιήσεώς της ηϋξησε τήν άνησυχίαν πού μέ είχε καταλάβει άπό τίνος. Έ χαιρέτησα
σοβαρώς διά νά δείξω ότι είχα εννοήσει, έπερίμενα άκόμη μερικάς στιγμάς διά νά
άποφύγω τήν προσέλκυσ.ν τής προσοχής, καί ύστερον άπηυθύνθην πρός τόν 'Η γ ε 
μόνα, διά νά ζητήσω τήν άδειαν νά άποσυρθώ.
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Την στιγμήν έκείνην ό 'Η γεμών συνωμιλοϋσε μέ τον Πρωθυπουργόν. Ή τ ο
εναντίον πάσης έθιμοταξίας νά άφήσω την Υψηλότητα Του, αλλ αυτή εδεχθη χκριέντως την δικαιολογίαν πού είχα εφεύρει καί δεν έκαμε καμμίαν προσπάθειαν διά
νά μέ κρατήση. Άντελήφθην ότι ό Πρωθυ
πουργός έπεθύμει νά μέ συνοδεύση, άλλα μοι
ήτο άδύνατον νά ομιλήσω μαζύ του, καί έξήλΟον τής αιθούσης άκολουθούμενος άπό ένα
ιπποκόμον. Έ στα μ ά τησα εις τον προθάλαμον
των ’Ανακτόρων διά νά θέσω τό επανωφόρι
μου. ~Ητο μία νύξ ψυχρά, άπό τάς νύκτας
πού ενθυμίζουν τήν περιγραφήν του παγωμέ
νου Δουνάβεως, πού κάμνει ό ’Οβίδιος.
"Οταν έφόρεσα τό έπανωφόρι μου, ό
ιπποκόμος μοί παρετήρησε :
-—Συγγνώμην, Κύριε Βαρώνε,άλλ’ υπάρ
χ ει μία άσπρη κλωστή εις τό έπανωφόρι σας.
Τον ηύχαρίστησα, καί έγύρισα τό έπα
νωφόρι μου διά νά άφαιρέσω αυτήν τήν
κλωστήν. Ή τ ο συνήθης κλω στή,· άλλ’ .οταν
ήθέλησα νά τήν άφαιρέσω, παρετήρησα ότι
ήτο στερεά περασμένη εις τό ύφασμα.
—'Ο ράπτης μου είναι άπρόσεκτος, ε ί
πα άποσπών τήν κλωστήν. Θά είναι κλωστή
τρυπώματος τής ραφής.
Μιλανος Ό βρένοβιτς Δ'
Έ φόρεσα τό έπανωφόρι χωρίς νά άποδώσω σπουδαιότητα είς αύτό τό άσήμαντον 'Ηγεμών καί μετέπειτα βασιλεύς της Σεργεγονός, άπεχαιρέτησα τον ιπποκόμον καί
οοτις παρητήθη την 6 Μαρτίου 1889
ητοιμασυην όπως επανακαμψω μονος οικαόε.
Ή τ ο ώραΐον φεγγάρι, άλλ’ οί δρόμοι ήσαν έρημοι, πάντως διότι ήτο άργά.
Μόλις έκαμα μερικά βήματα, είδα νά προηγήται ένας δυστυχής, βαδίζων μέ
δεκανίκια καί μέ έπίδεσμον είς τον ένα οφθαλμόν. Μέ έσταμάτησε καί έζήτησεν
ελεημοσύνην. Τήν ήρνήθην, διότι ποτέ δέν ένθαρρύνω τέτοια οντα. ’Αλλά μοί έφραξε
τον δρόμον καί έπανέλαβε τό αίτημά του.
’Ενώ προσεπάθουν νά άπαλλαχθώ άπό αυτόν, ένας άλλος έπήλθεν. Έ σ τ α 
μάτησε μίαν στιγμήν, κατόπιν ό έπαίτης μέ άφήκε καί άπηυθύνθη είς τον νέηλυν.
Έ πω φ ελήθην τής ευκαιρίας διά νά διαφύγω καί έφθασα οίκαδε χωρίς άλλο συμβάν.
Διηυθύνθην είς τό ταμεϊον μου καί ένέκλεισα τό περίφημον πακέτον πού μέ είχεν
Ιμπιστευθή ό Στάροβιτς. Παρετήρησα ότι ήτο σφραγισμένον μέ κίτρινον βουλο
κέρι καί έφερε τήν αύτοκρατορικήν σφραγίδα τής Ρωσσίας. Τ ό τε, διά νά καθησυχά
σουν τά νεύρα μου, έπαιξα μίαν παρτίδα σκάκι μέ τον άκόλουθον τής Πρεσβείας
μου. Έ ν ώ έπαίζαμεν, ένοχλήθημεν άπό άσυνήθη κρότον πού ήρχετο έξωθεν. Δέν
ήμπορώ νά περιγράψω τον θόρυβον, άλλά μοί προύκάλεσε ζωηράν έντύπωσιν. Έ σηκώθην καί διέταξα τον άκόλουθον μου νά έξετάση τήν άφορμήν τού θορύβου.
Ε π α νήλθε μετά τινας στιγμάς κατειλημμένος άπό ζωηράν συγκίνησιν.
—Κύριε, έκραύγασε μέ φωνήν βραχνήν, έδολοφόνησαν τον κ. Στάροβιτς!
Μεταφέρουν τό σώμα του είς τό σπήτι τ ο υ !
"Ενας γογγυσμός φρίκης έξέφυγεν άπό τά χείλη μου. Άγνοών τί έκαμνα,
επήρα τό καπέλλο μου καί τό έπανωφόρι μου.
— Που πηγαίνετε ; μέ ήρώτησεν ό Μονταλαμπέρ (ό άκόλουθος).
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— Θέλω νά μάθω πώς συνέβη τοΰτο, είπα άφηρημένος. Θά ή μην ευτυχής
εάν θά μέ συνοδεύατε. Οί δρόμοι δεν φαίνονται άσφαλεΐς.
Μέ παρετήρησε μέ δυσπιστίαν.'—Έ ν πάση περιπτώσει δεν πρέπει νά λησμο
νήσουν δτι άνήκομεν είς τό διπλωματικόν σώμα, είπε.
Δεν άπήντησα, άνεχωρήσαμεν, καί εντός δέκα λεπτών έφθάσαμεν είς τό μέ
γάρον τοϋ Πρωθυπουργού. 'Ο δρόμος ήτο γεμάτος άπό πλήθος καί άγριαι κραυγαί
ήκούοντο πανταχόθεν, αί μέν ύπέρ τής Ρωσσίας, αί δέ υπέρ τής Αυστρίας. Έ ξ όλων
τούτων προέκυπτεν δτι τό γενόμενον κακούργημα είχε σημασίαν πολιτικήν.
'Η περίπτωσις αύτή μέ παρεκίνησε νά είσέλθω είς την οικίαν καί νά έπερωτήσω τό θϋμα εάν δέν είχεν άκόμη άποθάνει.
Οί αστυφύλακες πού έφρουροΰσαν είς την θύραν, έδυσκολεύθησαν νά μέ άφήσουν νά είσέλθω, χωρίς νά συμβουλευθοϋν τον άρχιαστυνόμον δστις δέν είχ ε φθάσει άκόμη. Ά λ λ ’ έγνώριζα τον χαρακτήρα αυτών τών ανθρώπων, καί μία φοϋκτα
ρουβλίων κατήργησεν άμέσως τήν άρνησίν των.
Μέσα είδα έν θέαμα άποκρουστικόν. Έ ν τώ μέσω τοϋ δωματίου, είς τέλμα
αίματος, έκειτο ό άνθρωπος δστις προ μιας ώρας έδείπνει παραπλεύρως μου. Είχαν
άφαιρέσει τά ένδύματά του καί τά είχαν ρίψει είς μίαν κόχην, καί ένας ιατρός, πού
είχ ε φθάσει ολίγον προ έμοϋ, άνέστρεψε τό σώμα διά νά εύρη τήν μοιραίαν πληγήν.
Τήν είδα άκριβώς—άπαισίαν πληγήν είς τήν ράχιν, δπου θά ήμποροΰσα νά
τοποθετήσω εύκόλως δύο δάκτυλα, καί άπό τήν οποίαν άπεσπάτο τό πήζον αίμα.
Ε ν ό σ ω έξήταζεν ό ιατρός, περιέφερα τά βλέμματά μου είς τό δωμάτιον, οπότε τό
βλέμμα μου έσταμάτησεν επί τοϋ δέματος τών ένδυμάτων τοϋ θύματος. Κ άτι τι έφείλκυσε τήν προσοχήν μου. Τά ένδύματα δλα είχαν άποσυρθή όμοϋ καί έσύροντο εκεί
είς μεγάλην αταξίαν. Έπροχώρησα βραδέως. Κανείς δέν έπρόσεχεν είς τάς κινή
σεις μου, δλοι ήσαν έστραμμένοι προς τον έτοιμοθάνατον. Μετεκίνησα μέ τον πόδα
μου δλα τά ένδύματα, έ'ως ού έφθασα είς τό έπανωφόριον. Αίφνης άνεκάλυψα κά
τι πού μέ έκανε νά σκιρτήσω. ’Ε κ εί, είς τήν ράχιν, ολίγον κάτω τής εντομής πού
έκαμε τό μαχαίρι τοϋ δολοφόνου, υπήρχε μακρά κλωστή άσπρη, όμοια προς εκεί
νην πού ηυρα προ μιας ώρας είς τό επανωφόρι μου!
Ή πρώτη μου έντύπωσις ήτο άνθρώπου συνειθισμένου είς τήν ζωήν κοινω
νίας πολιτισμένης. ’Έστρεψα να ίδω τον άρχιαστυνόμον διά νά τώ άνακοινώσω
τήν άνακάλυψίν μου, άλλ’ άπουσίαζε καί μετά ώριμον σκέψιν ηύρα δτι ήτο φρονιμώτερον νά σιωπήσω κατ’ άρχάς.
Έ ν τώ μεταξύ μία κίνησις είχ ε παραχθή μεταξύ εκείνων πού περιέβαλλον τό
σώμα. Έ π λησίασα καί είδα δτι ό Στάροβιτς είχεν άνοίξει τούς οφθαλμούς. Μέ
είδε καί μοΰ έκαμε νεΰμα δτι έπεθύμει νά μοί όμιλήση. Ε τέθ η ν άμέσως παρά τό
πλευράν του καί έγονάτισα διά νά άντιληφθώ τον έλάχιστον ήχον.
—Ή μ π ο ρ εΐτε νά ομιλήσετε; τον ήρώτησα. Έ ά ν ναί, είπατέ μοι τί συνέβη.
Έ κ α μ εν έν έλάχιστον ρίνημα διά νά σηκωθή. Έ σκυψ α έπάνωθέν του, τό
αυτί έχων κολλημένου είς τά χείλη του.
—Ό κουτσός—τά έγγραφα, έκραύγασε, καί έσιώπησεν.
’ Ητο τό παν. Δέν ήμπόρεσα νά ακούσω άλλα. Είχεν έκπνεύσει.
Ό Πρεσβευτής έτήρησεν όλίγην σιγήν έκ σεβασμού προς τήν μνήμην τοϋ
δολοφονηθέντος πολίτικου άνδρός. Κατόπιν έξηκολούθησεν :
—Ό δυστυχής Στάροβιτς έξέπνευσε καθ’ ήν στιγμήν' ό άρχιαστυνόμος είσήλθεν έπί κεφαλής σώματος αστυνόμων. Συνωφρυώθη όταν μέ είδε παρά τον νε
κρόν. Ά λ λ ’ άμέσως έγινε κύριος έαυτοΰ καί προχωρήσας μετά σεβασμού μοί είπ ε :
— Β λέπω δτι έφθασα άργά. ’Ίσ ω ς , Κύριε Βαρώνε, ό φίλος σας ήμπόρεσε νά
σάς δώση μερικάς πληροφορίας περί τοϋ δράστου τοϋ άποτροπαίου τούτου έγκλήματος.
Τον παρετήρησα καλά κατά πρόσωπον καί άπεκρίθην μέ ψυχρότητα :
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—’Ό χ ι, δυστυχώς. 'Ο κ. Στάροβιτς έξέπνευσε τήν στιγμήν πού έμελλε νά μοί
κάμη μίαν άνακοίνωσιν.
Το άληθές τής διαβεβαιώσεως ταύτης έπεκυρώθη άπό τον ιατρόν καί άπό
τούς παρόντας.
—Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, άπήντησεν ό άρχιαστυνόμος, θά αρχίσω τας ανα
κρίσεις μου άπο τάς πληροφορίας πού κατέχω ήδη.
Έ χαιρέτησα έν σιωπή καί άνεχώρησα μέ τον Μονταλαμπέρ εις τον όποιον
δεν είπα τίποτε περί τής ανησυχίας πού μέ έβασάνιζε.
Μόλις εύρέθην οίκοι, έγραψα εις Οίκον τής Βιέννης νά μοί στείλη τάχιστα ένα
αλυσιδωτόν θώρακα, άπο έκείνους πού φορούν οί άξιωματικοί όταν πολεμούν κατά
των άγριων φυλών. Αί δύο λέξεις πού έπρόφερεν ό Στάροβιτς προ τού θανάτου του
ήρκεσαν διά νά μοί άποκαλύψουν ότι είχα διαφύγει θαυμασίως άπο τήν εναντίον μου
έξυφανθεΐσαν συνωμοσίαν. Ή τ ο φανερόν ότι ή άσπρη κλωστή πού είδα δίς τήν
νύκτα αυτήν πρώτον εις τό ένδυμά μου καί κατόπιν εις τό τού δυστυχούς Πρωθυ
πουργού, ήτο σύνθημα τρομερότατον. Δ ι’ αύτό δέ μέ ένώχλησεν ό κουτσός έως
ότου ό σύντροφός του έφθασεν όπίσω μου. Καί χωρίς τήν παρατήρησιν τού ιππο
κόμου, ή άσπρη κλω σΐή θά είχ ε μείνει εις τό έπανωφόρι μου, καί θά είχα συμμεθέξει εις τήν μοίραν τού άνθρώπου πού άπέθανεν. Ό Στάροβιτς μοί έδωκεν επίσης
μίαν ένδειξιν περί τού σκοπού πού έπεδίωκαν οί δολοφόνοι. Είναι πρόδηλον ότι
είχε συναντήσει τον δολοφόνον του εις τό δείπνον, καί ότι τό περίφημον πακέτον
ήτο μία άφορμή τού εγκλήματος. ’Αδύνατον νά άρνηθή τις ότι τούτο περιείχε κάτι
τι πού καθίστα τήν κατοχήν του μοιραίαν, καί έν τή έξάψει μου ήρχισα νά κατη
γορώ τον Δουρένσκην ότι είχ ε προίδει τον κίνδυνον καί ότι τον έπέφυγε διά διπλω
ματικής άποχωρήσεως.
Κατά τό διάστημα τούτο εύρισκόμην έναντι κινδύνου πού δέν είχα μαντεύ
σει. Είναι σαφείς οί λόγοι ένεκα τών όποιων δέν είπα τίποτε εις τήν άστυνομίαν,
ή οποία είναι άσχετος προς τάς πολιτικάς υποθέσεις. Έ ά ν τό διαπραχθέν έγκλημα
ήτο έργον συνήθων άτόμων, ή άστυνομία ώφειλε νά τά άναζητήση.
Φυσικώ τώ λόγω δέν έκρινα άναγκαΐον νά άνοίξω τον φάκελλον τού Π ρω
θυπουργού, πού ήτο άλλως τε σφραγισμένος μέ ισπανικόν κηρόν καί τού όποιου τό
περιεχόμενον είχ ε διεγείρει τό ένδιαφέρον τής 'Ηγεμονίδος Ναθαλίας. Δέν έλησμόνησα τήν προειδοποίησήν πού μοΰ έδωκε, καί ή οποία ήρκεσε δια νά κρατηθώ. Τό μό
νον πού έκαμα ήτο ότι έστειλα εις τον Δουρένσκην έν κρυπτογραφημένον τηλεγρά
φημα διά νά τον ειδοποιήσω τι συνέβη. ’Ά λ λω ς τε ή είδησις τής τραγωδίας θά τώ
έφθανε συντόμως. 'Η Εύρώπη ολόκληρος συνεκινήθη άπο τήν δολοφονίαν τού πο
λιτικού τούτου ένδρός, τού όποιου τό όνομα ήτο τόσω οΐκεΐον εις τό δημόσιον όσον
καί τό τού 'Ηγεμόνας Μιλάνου. Αί γνώμαι τών εφημερίδων ήσαν μοιρασμέναι.
Α ί μέν διετείνοντο ότι ή Αυστρία ένείχετο εις τό έγκλημα, αί δέ άπέδιδον τό γεγο
νός εις τήν Ρωσσικήν έπίδρασιν "άλλαι πάλιν ώμιλοΰσαν περί έκδικήσεως. ’Ε γώ δέν
ήξευρα τί νά σκεφθώ καί άνέμενα τήν έπάνοδον τού Δουρένσκη διά νά λάβω μίαν
έξήγησιν.
Είναι περιττόν νά περιγράφω τήν αίσθησιν πού έπροξενήθη εντός τής ΗγεΓ
μονίας. 'Η ταραχή ήτο τόση εις τήν Πρωτεύουσαν ώ σ τε ή κυβέρνησις άπεφάσισε
νά κηδεύση τον Πρωθυπουργόν τήν νύκτα καί νά μή έπιτρέψη τήν παρουσίαν εις τήν
κηδείαν παρά μερικών άνωτέρων υπαλλήλων καί μερικών οικείων τού θανόντος.
'Η κηδεία ώρ’ίσθη διά τήν μεθεπομένην καί έδει νά παραστώ. Κατά τό έθιμον τής χώρας, δέν ύπήρχον άμαξαι, άλλά τό φέρετρον έφέρετο ύπό τινων φίλων, οί
δέ λοιποί ώφειλον νά άκολουθοΰν πεζή. Ή τ ο ή πρώτη φορά μετά τό έγκλημα πού
έξηρχόμην τής οικίας μου, καί δέν ήμπόρεσα νά συγκρατήσω μίαν άναφώνησιν τρό
μου διακρίνων εις τό έπανωφόρι μου τήν θέσιν όπου εύρίσκετο ή άσπρη κλωστή. Λοι-
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πόν κρίνατε περί της καταπλήξεώς μου όταν είδα έκ νέου τδ άπαίσιον αυτό σύνθημα!
Οί δολοφόνοι είχαν προ'ίδει δτι θά παριστάμην εις την κηδείαν καί συνέλαβαν τό
φρικτόν σχέδιον νά μέ καταδιώξουν. 'Ο καταθλιπτικός τρόμος μου μετεβλήθη άμέσως
εις οργήν λυσσώδη καί ανυπέρβλητον. Ά φ ήκα τήν νέαν κλωστήν δπου εύρίσκετο
καί ώρκίσθην νά εκδικηθώ τούς άθλιους αυτούς καί νά τούς διδάξω δτι είναι επικίν
δυνον τό νά επιτίθενται έναντίον ένός τιμίου ανθρώπου. Ευτυχώς ό άλυσιδωτός θώ. ραξ μου είχε φθάσει αυθημερόν έκ Βιέννης καί ήμην εύτυχής διότι εστάλη άπό συ
νοικίαν παράμερον τής αυστριακής πρωτευούσης. Άπεσύρθην εις τον κοιτώνα μου
καί έφόρεσα τον θώρακα. Έ κά λεσα τον ακόλουθόν μου καί τώ διηγήθην δλα, έκτος
τών υπονοιών μου.
Ό Μονταλαμπέρ ήτο νέος πλήρης θάρρους καί νοήμων. ’Αφού τώ εξήγησα
δλα έδέχθη νά μέ συνοδεύση καί νά κάμη δ,τι τοϋ έζήτησα. Έξήλθομεν τής Πρεσ
βείας μας καί έφθάσαμεν άκριβώς τήν στιγμήν πού ή κηδεία διηυθύνετο εις τό νεκροταφεϊον. Τό θέαμα ήτο έπίσημον καί έπιβλητικόν. Ό ούρανός ήτο συννεφώδης,
ή δέ κηδεία έπροχώρει βραδέως άπό δρόμους σιωπηλούς, προηγουμένων λαμπά
δων τών οποίων ή φλόξ ύπέτρεμεν άπό τον άνεμον καί έρριπτεν άντανάκλασιν πένθιμον επί τοϋ φερέτρου καί έπί τής στολής τών στρατιωτών πού άπετέλουν τήν τι
μητικήν φρουράν. Κ ατ’ αυτόν τον τρόπον τό λείψανον τοΰ άνδρός πού έδολοφονήθη
άνάνδρως άπό ένα προδότην μετεφέρθη εις τον τόπον άναπαύσεως. Ά φ οΰ έψάλη
ή νεκρώσιμος άκολουθία καί τό φέρετρον έναπετέθη εις τήν γήν, έσβυσαν τάς λαμ
πάδας καί οί παριστάμενοι διεσπάρησαν. Τ ό τε έδωκα τάς τελευταίας οδηγίας εις
τον άκόλουθόν μου καί έπέστρεφα βραδέως εις τήν Πρεσβείαν, ενώ αύτός ήκολούθει έξ άποστάσεως. Προσεπάθησα νά ήμαι μόνος, ώ στε νά άκούω καθαρά τά βή
ματα τοΰ Μονταλαμπέρ. Χ ω ρίς νά στρέφωμαι προς τά όπίσω, ήκολούθησε τον δρό
μον μου έως δτου έφθασα εις οδόν στενήν καί κακώς φωτιζομένην ένθεν θά διηυθυνόμην προς τήν οδόν ένθα έκειτο ή Πρεσβεία μου. Εισερχόμενος εις αυτήν είδα
κάτι πού προύκάλεσε παλμούς τής καρδίας μου. Κάποιος έπροχώρει προς έμέ. Ε 
κείνην τήν στιγμήν ή σελήνη διέσχισε τά νέφη καί ήμπόρεσα νά διακρίνω δτι ό άν
θρωπος αύτός ήτο άκριβώς ό κουτσός τής νυκτός τοϋ εγκλήματος. Έ τή ρ η σα τό
αύτό ήσυχον βήμα καί διέσχισα βραδέο)ς τήν οδόν. 'Ο κουτσός έπροχώρει πάντοτε
καί άπείχομεν άλλήλων περί τά είκοσι βήματα, οπότε είδα εις τήν καμπήν μιας θύρας άλλον άνθρωπον. Χω ρίς νά στραφώ διά νά μή προδοθώ, αδιαφόρησα καί διηυθύνθην προς τό μέρος ένθεν ήρχετο ό κουτσός. Μέ έβλεπε μέ τό μόνον ομμα πού δέν
ήτο σκεπασμένον άπό έπίδεσμον, καί μοί έζήτησεν ελεημοσύνην. Προσεποιήθην δι
σταγμόν, έσταμάτησα καί έθεσα τήν χεΐρα εις τό θυλάκιόν μου. Συγχρόνως ήκουσα
δπισθέν μου βήματα έλαφρά. Δέν ένθυμοΰμαι πώς συνέβη ή συνέχεια. Ήσθάνθην
κάτι εις τήν ράχιν μου, είδα λεπίδα λάμπουσαν, καί ό Μονταλαμπέρ προσέτρεξε.
Τον άφήκα παλαίοντα προς έκεΐνον πού εύρίσκετο δπισθέν μου καί έπήδησα έπί
τοΰ έπαίτου. "Ο πως είχα εικάσει, ή παραλυσία του ήτο προσποιητή. Ή τ ο ένας γ ε
ρός παλληκαράς, πού άπηλλάχθη ταχέως άπό τά δικανίκια του καί τον όποιον κατώρθωσα νά συλλάβω χάρις εις τήν μεσολάβησιν τοΰ Μονταλαμπέρ. Ό άλλος άπέδρασε. Δέν έμαθα ποτέ
ήτο, άλλ’ ύποθέτο
ήτο άπλοΰς υφιστάμενος.
"Οσον άφορά τον συλληφθέντα, έγώ καί ό Μονταλαμπέρ ήνώσαμεν τάς προσ
πάθειας μας καί τον όδηγήσαμεν ώς αιχμάλωτον εις τήν Πρεσβείαν. ’Ε κ εί άπεσύραμεν τό έπίδεσμον του καί τήν φενάκην του. Ή τ ο αύτός ούτος ό Ά ρχιαστυνόμος!
Περιττόν νά έπαναλάβω τάς εκφράσεις πού τω έρριψα κατάμουτρα καί πού
τάς έδέχθη μέ σιγήν ίσχυρογνώμονα. Ά λ λ ’ έθεώρησα μάταιον νά τον τιμωρήσω
διά τό κακούργημά του. Μοί έφάνη λυσιτελέστερον νά τον άναγκάσω νά καταγγείλη
τούς άληθεϊς ένοχους καί τ ά ς ‘άφορμάς τής άτιμίας ταύτης. Ά φ οΰ τώ άπηύθυνα
μομφάς, τώ είπα :
— Δέν αιτιώμαι σάς, άλλ’ έκείνους πού σάς έδωκαν οδηγίας νά πράξετε αύ-

G12

Άλλεν Άπουωρντ—Τά 12 μυστικά Ευρωπαϊκών αυλών

την την άτιμίαν. 'Η τύχη σας έγκειται εις τά χέρια σας. Διηγήθητέ μου δλην την
ιστορίαν καί τότε σας άφήνω νά φύγετε άβλαβής. "Αν άρνηθήτε, σας οδηγώ έκεΐ
όπου ήθελήσατε νά έπιτεθήτε εναντίον μου, καί εκεί σας σκοτώνω ωσάν ένα σκύλον.
Ώ χρ ία σε, διότι δέν άνέμενε τοιαύτην έκβασιν. Συνήθως έκεΐνοι πού παί
ζουν μέ τήν ζωήν των άλλων άποδίδουν έκτακτον άξίαν εις την ίδικήν των.
— Κύριε Βαρώνε, σάς όρκίζωμαι ότι λέγω τήν άλήθειαν δηλών ότι δέν γνω
ρίζω τίποτε άπό αύτήν τήν ύπόθεσιν έκτος άπό τάς οδηγίας πού έλαβα, συμφώνως
προς τάς οποίας ό κ. Στάροβιτς καί σείς έπρεπε νά έξαφανισθήτε έάν εΰρισκαν έπάνω
σας μίαν άσπρην κλωστήν. Γνωρίζετε ό ’ίδιος ότι τήν πρώτην φοράν, δηλαδή προ
δύο νυκτών, σάς άφήκα νά περάσετε διότι ό ύπάλληλός μου δέν ειδεν εις τό επανω
φόρι σας τήν άσπρην κλωστήν, καί έπεπλήχθην βαρέως. Φαίνεται ότι ή κλωστή θά
έχάθη.
— Ναί, τήν άφήρεσα, διότι δέν μέ συνέφερε νά κανονίσω τήν ύπόθεσιν σας
τήν νύκτα έκείνην! είπα, ζητών νά τώ προξενήσω έντύπωσιν καί νά τον κάμω νά
ύποθέση ότι ήμην ενήμερος όλων. ’Αλλά δέν μοι είπατε άκόμη ποιος σάς έδωκε τάς
διαταγάς ταύτας.
Μ έ παρετήρησε μέ ύφος περίλυπον. —Μά Κύριε Βαρώνε, τό γνωρίζετε τό
σον καλά όπως καί εγώ.
— Ναί τό γνωρίζω, άλλά άπαιτώ νά τό άκούσω άπό σάς.
Καί έλαβα τό περίστροφόν μου καί τό έθεσα επί τής τραπέζης.
—Έ λοιπόν, άφοϋ θέλετε απολύτως νά τό μάθετε, τάς οδηγίας μοϋ τάς έδωκεν ό 'Η γεμών ό ίδιος.
— Εύχαριστώ, ξεύρω αρκετά. Μόλις δέ γράψετε καί υπογράψετε αύτήν τήν
δήλωσιν επί παρουσία έμοϋ καί του άκολούθου μου, σάς άφίνω νά άπέλθετε.
’Οπισθοχώρησε καί έγινεν απειλητικός. Ε ΐχ ε προεξοφλήσει νά δυνηθή νά
άρνηθή όλα, άπαξ ευρισκόμενος έν άσφαλεία.
—Άρνοϋμαι νά υπογράψω, εΐπεν έν τέλει.
’Έλαβα τό περίστροφόν μου. —Μονταλαμπέρ, είπα, κράτησε τό άριστερόν
χέρι αότοΰ τοϋ άνθρώπου!
'Ο άρχιαστυνόμος έρριψε μίαν βλασφημίαν.
— Δ ότε μοι τό χαρτί, άφοΰ έπιμένετε.
Μετά δέκα λεπτά είχ ε φύγει, άφίνων εις χεΐρας μου έγγραφα άξίας σχεδόν
ίσης προς έκείνην τών έγγράφων πού μοϋ εΐχεν έμπιστευθή ό δολοφονηθείς Πρω
θυπουργός.
Τήν έπαύριον πρωί ένώ ήτοιμαζόμην νά μεταβώ εις τά ’Ανάκτορα, μία άμαξα
έφθασε μέ ταχύτητα καλπάζουσαν καί έξήλθεν ό Δουρένσκη.
— Δόξα τ ώ Θ εώ, έφθασα έγκαίρως διά νά σάς σ ώ σ ω ! είπε μόλις μέ εΐδεν.
—’Απολύτως όχι, φίλτατε Δουρένσκη, άπήντησα ψυχρώς. Έ σώ θη ν μόνος μου !
Καί εΐτα ή ύπόθεσις έπέρασεν εις άλλα χέρια. Παρέδωκα εις τον Δουρένσκην
τό πακέτον τοϋ Πρωθυπουργού, καί τήν δήλωσιν τοϋ Άρχιαστυνόμου. 'Ο Δου
ρένσκη μετέβη άμέσως εις τά ’Ανάκτορα. ’Αγνοώ τί συνέβη, άλλά τήν έπομένην
έβδομάδα ό Μιλάνος παρητήθη υπέρ τοϋ υίοΰ του ’Αλεξάνδρου, τότε ήλικίας δεκα
τριών έτών.
Συχνάκις υπέθεσα οτι δέν έπρόκειτο περί πολιτικής ύποθέσεως, άλλά περί
παγίδος πού έστησεν ό Δουρένσκη κατά τοϋ 'Ηγεμόνος χωρίς νά είδοποιήση τήν
'Ηγεμονίδα. ’Αλλά προς τιμήν τοϋ διπλωματικοΰ σώματος προτιμώ νά σκεφθώ
οτι δέν εΐχ ε προΐδει τά έσχατα μέτρα πού θά έλάμβανεν ό 'Η γεμών.
Βαρώνος..............
πρώην Πρεσβευτής τής Γαλλίας

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Ν Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρασις άπό τ ’ ’ Αγγλικά Η. Σ Α ΓΙΑ
(Σννέχεια άπό τό προηγούμενο)

— Μάλιστα. 'Ένα αυτοκίνητο τύπου «σπόρ» χρώματος κατά πάσαν πιθανό
τητα μπλέ σκούρο. Πέρασε μπροστά άπό τον Χ ά γκετ περίπου στίς 1 2 .3 0 μετά τά
μεσάνυχτα καί πέντε λεπτά άργότερα μπροστά άπό τον Ράϊτ, στη γωνία Χουάϊτλαιη.
Προσπάθησα νά σχεδιάσω τό δρομολόγιο πού θά άκολούθησε, άλλά δεν τό κατόρ
θωσα. Τώρα όμως πού μάθαμε όσα ξέρουμε σχετικά μέ τό λεωφορείο, φαίνεται
πώς τό αύτοκίνητο αύτό πρέπει νά βγή άπό τις ύπόνοιές μας.
— Μήν είσαι καί τόσο βέβαιος. Έ ξ άλλου ό οδηγός του, νά είδε κάτι... ·
— Πάντως δεν πρόκειται νά τό άνακαλύψουμε άν δεν τό αναγγείλουμε μέ
άνακοινώσεις. Ά λ λ ’ ας καταστρώσωμε τό πρόγραμμά μας. Μόνο μέ αγγελίες, άνακοινώσεις στόν τύπο καί στο ραδιόφωνο θά μπορέσουμε νά βρούμε τό λεωφορείο
ή τό καμιόνι. Παραδέχομαι όμως πώς μέ τον τρόπο αύτό ειδοποιούμε τούς δολο
φόνους. Μ ήπως θάπρεπε νά τούς άφήσουμε στην πλάνη π ώ ς δηλαδή πιστέψαμε
δτι έπρόκειτο περί δυστυχήματος ; Ή άποψις αυτή έχει καί τά «ύπέρ» της άλλά.
καί τά «κατά». Ή έπίσημη άνάκρισις έγινε.
Τό πρωί στίς 11, όπως ξέρετε...
Ό Χ ά ρ σ λο ο ν έρριξε μιά ματιά στόν Κάμμινγκς.
Κ ι’ ό Φίλλινγκερ συνέχισε: Έ ν πάσει περιπτώσει πρέπει νά μάς δοθή μία
πίστωσις χρόνου γιά τή συνέχιση των άναζητήσεων. Ε ίτε περί δυστυχήματος πρό
κειται είτε περί φόνου, έκεΐνο πού προέχει είναι νά άνακαλύψουμε τον δράστη.
—Έ γ ώ , είπε ό Κάμμινγκς, δέν βλέπω τί έχουμε νά κερδίσουμε, άποσιωπώντας τό πράγμα, καί μή δίνοντάς του ευρύτατη δημοσιότητα. 'Ο δολοφόνος, ή οί δο
λοφόνοι, δέν είναι τόσο ηλίθιοι ώ στε νά πιστεύουν πώς τό «χάψαμε». Γνωρίζουν πολύ
καλά ότι συνεχίζουμε τις έρευνες καί πώς άργά ή γρήγορα θά φτάσωμε στά άποτελέσμστα πού βρισκόμαστε τώρα. Έ ν ω άν συνεχίσουμε τή σιωπή καί δέν προβοΰμε
σέ άνακοινώσεις καί δημοσιεύσεις, χάνουμε τά πλεονεκτήματα πού θά είχαμε άπό
ούτές. Έ ξ άλλου οί ιθύνοντες τήν Εταιρείαν «Μπρούν» δέν νομίζω π ώ ς θά μεί
νουν άδρανείς, ύποψιαζόμενοι πώς κάποιος άπό τούς οδηγούς τους είναι εγκληματίας.
— Καί τί ελπίζετε νά. κερδίσουμε άπό τή δημοσίευσι ; ρώτησε ό. Χάρσλοον.
Όλ.ος ό κόσμος θ’ άρχίση άμέσως νά βάζη στο μυαλό του καί νά σκέπτεται
μήπως είδε ή άντελήφθη κανένα καμιόνι μεταφορών ή κανένα λεωφορείο, πού ή
κυκλοφορία του θά ήτο ύποπτη. Φυσικά θά πάρουμε πάρα πολλά γράμματα γιά
λεωφορεία, πού δέν θάχουν κανένα ενδιαφέρον. Δέν άποκλείεται δμως ένα άπ’ αύτά
νά μάς όδηγήση νά άνακαλύψουμε τό καταζητούμενο λεωφορείο, τήν τοποθεσία
δπου έξηφανίσθη καί άλλα ένδιαφέροντα στοιχεία. Νομίζω λοιπόν πώς άν συντά
ξουμε μέ τον κατάλληλο τρόπο ορισμένες δημοσιεύσεις θάχουμε πολλές πιθανότη
τες, κάτι νά μάθουμε. Στο κάτω κάτω δέν είναι καί τόσο εύκολο νά κρατήση κανέ
νας καμουφλαρισμένο ένα λεωφορείο ή ένα καμιόνι. Δέν είναι δακτυλήθρες γιά νά.
τις έξαφανίσης. Οΐ ένοχοι θά διαθέτουν κάποιο γκαράζ. Συνεπώς γιά νά τό άνακα
λύψουμε πρέπει νά κεντήσουμε τό ενδιαφέρον τής κοινής γνώμης.
— Καί δέν θάταν καλλίτερα ν’ άφήσουμε νά πιστέψουν οί δολοφόνοι πώς μάς
διέφυγαν ; Πιθανόν νά νόμισαν δτι δέν κάναμε δλους αύτούς τούς συλλογισμούς καί
νά έπαναλάβουν τή δράση τους. Φαίνονται έξαιρετικά τολμηροί.
— Ναι άλλά δέν ξέρουμε άν έχουν λόγους νά τήν έπαναλάβουν. ’Ί σ ω ς νά επέ
τυχε ό σκοπός τους μέ τά χθεσινά μόνο γεγονότα. ’Ό χ ι, Ταγματάρχα μου έγώ προ
σωπικούς δέν νομίζω δτι θά βάλουν πάλι τό λεωφορείο τους νά κυκλοφορήση. Τώρα
θά καταγίνονται μέ τό νά έξαφανίζουν τά ίχνη τους καί μέ τήν καταστροφή τού υλι
κού πού έχρησιμοποίησαν γιά καμουφλάρισμα. Δέν πρέπει νά θυσιάσουμε τά πλεο-
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νεκτήματα πού Οά μας τΐρόσφερε μιά εύρυτάτη δημοσίευσις μέ τήν δχι κάί τόσο
πιθανή ύπόθεσι μιας νέας έξόδου τοϋ λεωφορείου. Διότι καί αν ακόμη τό κυκλοφο
ρούσαν πώς μπορούμε νάμαστε βέβαιοι δτι θά το άνακαλύψουμε ;
Ό Χάσρλοον πού τον διήπε το πνεύμα τής λογικής, έδέχθη τις άπόψεις τού
Κάμμινγκς.
— Σύμφωνοι, τότε. Νομίζω πώς συμφωνεΐται_ καί σείς μέ τή γνώμη τού
Κάμμινγκς, Φίλλινγκερ ;
— Καμμιά άντίρρησις, απάντησε ό τελευταίος.
—Έ ν τοιαύτη περιπτώσει μπορεΐται νά ειδοποιήσετε τον δημόσιον κατήγο
ρον νά. προχωρήση. Ά λλα πές τ ε μου σκοπεύετε νά καλέσετε στην τακτική άνάκριση άντιπρόσωπο τής Ε τα ιρ εία ς «Μπρούν»;
— Για τήν ώρα δεν μάς έξυπηρετεΐ σέ τίποτα, ταγματάρχα μου. 'Ο Κάμμινγκς θά καταθέση δλα τά σχετικά μέ τήν συζήτησι πού έκανε μέ τον κ. Τράμπ.
Κατόπιν ό δημόσιος κατήγορος άς άποφασίση μόνος του αν θά κλητεύση άντιπροσώπους τής Ε τα ιρ εία ς ή δχι. Έ ν τώ μεταξύ οί έφημερΐδες θά ένδιαφερθοΰν καί θά
στείλουν τούς καλλίτερους τους ρεπόρτερς. Κ ι’ έτσι θά γίνη ό θόρυβος πού επιζητούμε.
— Καί το ραδιόφωνο ;
— Θά το χρησιμοποιήσουμε κι’ αύτό άπό αύριο, είπ ε ό Κάμμινγκς. Ε ν τό ς
εϊκοσι-τεσσάρων ωρών δλη ή χώρα θά δονήται άπο τήν είδησι. Ά ς ελπίσουμε δτι
θά μάς ώφελήση.
'Η πόρτα χτύπησε καί μπήκε ό ιατρός Χίγκινσον.
—'Ο ρίστε, Φίλλινγκερ. Πάρτε τήν έκθεσι πού μοΰ ζητήσατε. Μέ συγχωρεΐτε
πού άργοπόρησα, άλλά βλέπετε ό Βίλλυ είναι τόσο σχολαστικός πού επιμένει νά
μετρήση μιά—μιά τις τρίχες τής κεφαλής των πτωμάτων.
—"Ολα τά δργανα είναι έν τάξει. 'Η καρδιά εξαιρετική. Καμμιά ένδειξις
δτι διήγε ζωή ανώμαλη. ’Απολύτως τίποτε στο σηκότι. Τό αίμα θαυμάσιο. Μέ δυο
λόγια ένας οργανισμός υγιέστατος. Κανένα υπόλειμμα ναρκωτικού. Συμπέρασμα.
'Ύπέκυψε άπό τά τραύματα τής κεφαλής. Καί πότε ή τακτική άνάκρισις θά γίνη ;
— Σ τις 11 στον Δημόσιο κατήγορο. Θά κληθή πρώτα ό Ρ ά ΐτ καί μετά σείς,
γιατρέ, είπ ε ό Φίλλινγκερ.
— Καί τί στο μεταξύ άποκαλύψατε ;
— Σ είς γιατρέ ;
—'Ό τι άπέθανε συνεπεία τών τραυμάτων τής κεφαλής. Σάς τό είπα ήδη. ’Αλλά
μέσα σαύτό τον φάκελλλο θά βρήτε καί κάτι πού άνακάλυψα μαζύ μέ τά κολλημένα
αίματα, τό μυαλό καί τή λάσπη τού δρόμου.
— Περί τίνος πρόκειται ; ρώτησαν δλοι μαζί ;
—"Ενα κομματάκι ροζ χαρτί, είπε ό Κάμμινγκς, πού πρώτος άνοιξε τόν φάκελλο.
— Φυσικά κάθε χαρτί θά έπερνε αύτό τό χρώμα αν βρισκότανε εκεί πού τό
άνεκάλυψα, είπε ό γιατρός. ΤΗταν μέσα στον έγκέφαλο σέ βάθος μισού έκατοστοΰ.
— Καί τί συμπέρασμα βγάζετε άπ’ αύτό γιατρέ ;
— Αύτό πού καί σείς οί ίδιοι εξάγετε. Είναι ένα μικρό κομματάκι χαρτιού,
σχήματος στρογγυλού, διαμέτρου μισού έκατοστοΰ. Β λέπ ετε γιά χατήρι σας τό μέ
τρησα μέ πολύ προσοχή. Βεβαίως, δέν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Τ ί φροντίδα αύτή
τήν αφήνω σέ σάς. Προσπαθήστε λοιπόν ν’ άνακαλύψετε τήν προέλευσί του καί
νά τό άναγνωρίσετε.
Ό Χίγκινσον χαμογέλασε ειρωνικά, ενώ ό Φίλλινγκερ μουρμούρισε κάτι.
— Μοιάζει μέ κομφετί, είπε ό Χάρσλοον, πέρνωντας τόν φάκελλο.
—-Π ού ακριβώς τό βρήκατε γιατρέ ; ρώτησε ό Κάμμινγκς. Στο έμπροσθεν
μέρος τής κεφαλής ή στο πίσω ;
—Ανακατεμένο μέ μικρά κομμάτια τού μετωπιαίου οστού. "Ολο τό μέτωπο
βρέθηκε θρυμματισμένο.
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— Δεν αποκλείεται, νά βρισκότανε στα μαλλιά τοϋ Τόμσον πριν άπό τή δολο
φονία. ’Ί σ ω ς νά παρευρέθηκε σέ κανένα γάμο ή σέ κανένα χορό. Κ ι’ εκεί νά έρριξαν κομφετί.
— Πιθανή ή άποψις. Ε ίχ ε πολύ πυκνά μαλλιά. ’Αλλά μέ μιά τσατσάρα...
— Και μέ την τσατσάρα δεν είναι βέβαιο ότι θά ξεκολοΰσε. Μπορεί όμως νά
κόλλησε στά μαλλιά του σάν έπεσε χάμω. Στο δρόμο ή στο λεωφορείο. Ό Κάμμινγκς τοποθέτησε την έκθεσι τοϋ γιατρού μέ τον φάκελλο πού έφερνε τή νέα άνακάλυψι πάνω στο γραφείο.
— Δέν νομίζω ότι θά μάς βοηθήση σέ πολλά πράγματα αύτό το χαρτάκι
Κ ι’ ό Σέρλοκ Χολμς άκόμα θά είχε άνάγκη περισσοτέρων ιχνών και ένδείξεων.
Έ ν τούτοις δέν παύει νά είναι ενδιαφέρον. Ε ίπ α τε γιατρέ ότι το χαρτάκι ήταν βαθειά σφηνωμένο ;
— Ναί, βαθειά. Και τώρα κύριοι αν δέν έχετε άντίρρησι γυρίζω σπίτι μου
νά ξαπλώσω. Δέν νομίζω ότι έχετε, έ τ σ ι ;
— Καί μέ το δίκηο σας, άπήντησε ό Φίλλινγκερ? καί χασμουρήθηκε.
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν X I
’Εκδρομή στήν έξοχή.
'Ο γηραλέος κ. Μπόννερ, δημόσιος κατήγορος τής Περιοχής τοϋ ’Ίπ λμ π ριτζ
ήταν στις 11 ακριβώς στή θέση του, γιά ν’ άρχίση τήν άνάκρισι. ’Εκείνη τή μέρα
δέν διήρκεσε όμως περισσότερο άπό τον χρόνο έκεΐνο πού χρειαζότανε γιά νά τήν
αναβάλουν γιά τήν έπομένη.
■— Λοιπόν, σείς τί γνώμης εϊσθε κ. Έ πιθεω ρητά ; ρώτησε ό άστυνόμος.
— Γιά τήν άνάκρισι ; κράτησε όσο άκριβώς χριαζότανε γιά νά τήν άναβάλουμε.
’ Αλλά τώρα τί πρόκειται νά κάνουμε ; "Ολα έγιναν μέχρι στιγμής, όπως είχανε προβλεφθεΐ. Τ ά ταχυδρομεία είναι ειδοποιημένα. 'Η άγγελία άπό τοϋ Ραδιοφώνου
έγινε όπως τή θέλαμε. Σ είς άποστείλατε ένα άνακοινωθέν στον τύπο κι’ ό Ούΐτλερ
μου δίδει συνεχώς ένδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τούς άνθρώπους τοϋ γκαράζ.
Καί δέν άπομένει λοιπόν παρά νά περιμένουμε εδώ μέ σταυρωμένα χέρια ώσπου
νά φτάση κάποιο νέο. Πάντως πρέπει νά παραδεχθούμε ότι οί κακοποιοί αύτοί έκα
ναν καλά τή δουλειά τους. Μάς άφησαν μονάχα δυο ίχνη έλαστικών καί ένα κομφετί.
— Καί ένα πτώμα, είπε ό Φίλλινγκερ. 'Υπό κανονικάς συνθήκας θά έπρότεινα
μιά λεπτομερέστατη έρευνα σχετικά μέ τό παρελθόν τοϋ θύματος. Βεβαίως θά τήν
κάμωμε. ’Αλλά πολύ άμφιβάλλω αν θά μάς βοηθήση σέ τίποτα.
Λέγοντας αυτά έφτασαν σ’ ένα πανδοχείο.'Ο Φίλλινγκερ κάλεσε τό γκαρσόνι.
— Φέρε μας μπΰρα. "Υστερα τζίν καί πικραμύγδαλα. "Ε π ειτα μπΰρα πάλι καί
ξανά μπΰρα. Μπΰρα μαύρη καί ξανθειά. Μετά θά δοΰμε. . .
— Είναι τόσο όμορφα, είπε ό Κάμμινγκς έπειτα άπό λίγο. 'Η έξοχή είναι
τόσο ωραία πού θά πρέπει νά έπωφεληθοΰμε γιά νά κάνουμε ένα περίπατο.
Συγχρόνως ρωτάμε κι’ αυτούς πού έγραψαν τις διαμαρτυρίες. Τ ί λέτε ; ’Ί σ ω ς μπορέ
σουμε νά πάρουμε κ ’ αυτούς καί τίποτε ένδιαφέρουσες περιγραφές τού λεωφορείου.
—Δέν έχω άντίρρησι,είπε ό Φίλλινγκερ.’Ά ς πάρωμε μαζί μας,καί μερικές μπΰρες.
Τά τοπεΐα πού περιβάλλουν τό Λόντ είναι άπό τά ωραιότερα τής νοτίου
’Αγγλίας. Τό Λόντ είναι ένα γραφικώτατο χωριουδάκι πού κεΐται στή κοιλάδα
τοϋ ’Όρν. Πολλά φρουτόδενδρα καί κήποι γεμάτοι άνθη τό στολίζουν. Καί τό χρώμα
τοϋ προσώπου άκόμη τών χωρικών πού κατοικούν έκεΐ είναι ρόδινο καί μοιάζει
μέ τά μήλα πού κρέμονται βαρειά στά δέντρα.
Ό πρώτος έκ τών κατοίκων στον όποιον άπευθύνθηκαν οί άστυνομικοί εϊταυ
ένας υψηλός κΓ άδύνατος άντρας μέ γαμψή μύτη. Ζοΰσε σέ κάποιο μικρό σπιτάκι
στήν είσοδο τού χωριού. Ό Κάμμινγκς καί ό Φίλλινγκερ τον βρήκαν καθισμένον
στον κήπο του, μπροστά σ’ έσα καβαλέτο, μέ ένα πινέλλο στο χέρι.
(Συνεχίζεται)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Τ Ο Υ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο Υ ΣΩ Μ Α ΤΟ Σ
ΚΑ Ν Ο Ν ΙΣΜ Ο Σ Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ . 22
« Π ε ρ ί προσθέτω ν ασ τυφ υλά κω ν »
’Ά ρθρον 1.—Ούδείς δύναται νά διορισθή ώς πρόσθετος άστυφύλαξ, έφ’ όσον δεν εχετ
προϋπηρετήσει εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα ώς άστυνομικός υπάλληλος.
’’Αρθρον 2.—Αιτήσεις διορισμού προσθέτων αστυφυλάκων υποβάλλονται διά του οικείου
’Αστυνομικού Διευθυντοϋ.
’Ά ρθρον 3.—Μετά την άνακοίνωσιν τοΰ διορισμού διά τής Ημερήσιας Διαταγής του
’Αρχηγείου αί άρμόδιαι Άστυνομικαί Διευθύνσεις προβαίνουσιν εις τον ορκωμοσίαν τοΰ υπο
ψηφίου τότε μόνον έφ’ όσον έχουσιν έγγραφον βεβαίωσιν των Διαχειριστών Χρηματικού καί'Υλικοϋ τής Διευθύνσεως ό τ ι: α') παρά τοΰ αίτησαμένου τον διορισμόν φυσικοϋ ή νομικού
προσώπου κατεβλήθη ή αξία τών χορηγητέων ειδών στολής, έξαρτήσεως καί λοιπών δημοσίων
ειδών καί β ') ότι ό αίτησάμενος τούτον έχει προκαταβάλλει τον πρώτον μισθόν.
’Ά ρθρον 4.—·Οί μισθοί τών προσθέτων αστυφυλάκων προκαταβάλλονται παρά τών
ενδιαφερομένων μεταξύ τής 27ης καί 30ής έκάστου μηνός εις τον αρμόδιον Ταμίαν τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως, ουδέποτε δέ άπ’ ευθείας εις τον πρόσθετον άστυφύλακα.
’Ά ρθρον 5.—-Πας προσλαβών πρόσθετον άστυφύλακα οφείλει νά είδοποιή έγγράφως
τό Ά ρχηγεϊον ένα μήνα πρό τής ήμερομηνίας καθ’ ήν έπιθυμεϊ νά λήξη ή υπηρεσία του παρ’
αύτοϋ χρησιμοποιουμένου προσθέτου άστυφύλακος.
’Ά ρθρον 6.—Έ π ί τοΰ
εις τά σημεία άκριβώς όπου
αυτών τοποθετοϋσι πρός μέν
εις δέ τό δεξιόν τόν άριθμόν

περιλαίμιου τοΰ χιτωνίου των, οί πρόσθετοι άστυφύλακες, καί
οί τακτικοί άστυφύλακες φέρουσι τούς διακριτικούς άριθμούς
τον άριστερόν. μέρος τά ψηφία Π.Α. (Πρόσθετος Άστυφύλαξ)
μητρώου αυτών.

Ά ρθ ρο ν 7.—-I. Οί διοριζόμενοι πρόσθετοι άστυφύλακες ύπάγονται εις την δικαιοδοσίαν
τοΰ Τμήματος εις την περιφέρειαν τοΰ όποιου έκτελοΰσιν υπηρεσίαν, έκτος τών διοριζομένων εις
γραμμάς αυτοκινήτων ή συναφείς τούτοις υπηρεσίας, οπότε ούτοι τοποθετούνται παρά τω
Τμήματι Τροχαίας Κινήσεως εις οδ την δύναμιν καί τόν έλεγχον υπάγονται.
II.
Ύποχρεοϋνται νά φέρωσι καθαράν την στολήν των, έξάρτησιν καί οπλισμόν κανονικ
III*. Εις τό γραφεΐον τοΰ άξιωματικοΰ τμήματος τοΰ _ έχοντος ύπό την δικαιοδοσίαν
του προσθέτους άστυφύλακας άναρταται πίναξ έμφαίνων τόν άριθμόν καί όνοματεπώνυμον τοΰ
προσθέτου άστυφύλακος, τήν διεύθυνσίν του, την υπηρεσίαν ήν έκτελεϊ καί τάς ώρας ταύτης.
'Ο άξιωματικός έπιθεωρήσεως καί ό άρχιφύλαξ έπόπτης πρό τής έξόδου του εις τήν υπηρε
σίαν λαμβάνει σημείωσιν τών έν υπηρεσία προσθέτων αστυφυλάκων οδς έπιθεωρεϊ ώς κοίί τούς:
τακτικούς σκοπούς καί περιπόλους.

IV .
Παν πειθαρχικόν άδίκημα τών προσθέτων άστυφυλάκων άναφέρεται έγγράφως ε
τό Τμήμα έφαρμοζομένων ό,τι καί διά τούς τακτικούς άστυφύλακας.
V. Ή διάρκεια τής ήμερησίας υπηρεσίας τών προσθέτων άστυφυλάκων είναι οί’α ή κεκανονισμένη διά τούς τακτικούς αστυνομικούς καί μόνον εις εκτάκτους καί είδικάς άπολύτως
δεδικαιολογημένας περιστάσεις επιτρέπεται ύπέρβασις, άλλ’ ουδέποτε πέραν τοΰ δεκαώρου καί.
δι’ έλαχίστας τοιαύτας περιπτώσεις. Πάντως διά πάσαν ύπέρβασιν ώρών καί τόν δικαιολογητικόν λόγον ταύτης ειδοποιείται τό αρμόδιον ’ Αστυνομικόν Τμήμα. Τά αρμόδια ’Αστυνομικά Τμή
ματα έλέγχουσι καί έποπτεύουσι τό όριον υπηρεσίας.
V I. Ό αΐτούμενος καί προσλαμβάνων πρόσθετον άστυφύλακα, ώς καί αύτός οότος ό διο
ριζόμενος δέον νά έχωσιν ύπ’ οψιν ότι ό πρόσθετος άστυφύλαξ είναι άστιΛ/ομικός υπάλληλος
καί ούχί ιδιωτικός τοιοΰτος, υπαγόμενος εις τάς άμέσους διαταγάς τοΰ’ Αστυνομικού Τμήματος
καί τής οικείας ’Αστυνομικής Διευθύνσεως καί ουδέποτε δύναται νά τώ άνατίθηται υπηρεσία
άσχετος πρός τά άστυνομικά καθήκοντα τά ύπό τών κειμένων διατάξεων οριζόμενα ή νά έλατ-
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τώνη τάς άποδοχάς έν γένει ή νά τον χρησιμοποιώ καθ’ δν τρόπον νομίζει συμφέροντα δι’
εαυτόν του καί αντικανονικόν.
V II.
Τη μερίμ,νη τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος καί άναλόγως των ωρών εργασίας τών
προσθέτων αστυφυλάκων καλούνται ούτοι εις το Τμήμα εις δ υπάγονται καί λαμβάνουσι γνώσιν
τών σχετικών διαταγών εγκυκλίων τοϋ ’ Αρχηγείου, Διευθύνσεως, Νόμων κ.λ.π.
V III.
μασι.

Οί πρόσθετοι άστυφύλακες δεν στρατωνίζονται έν

τοΐς Άστυνομικοΐς Καταστή-

IX . Οί πρόσθετοι άστυφύλακες δύνανται τή αιτήσει των νά συμμετέχωσιν εις τό συσσίτιον τοϋ Τμήματος, έάν λειτουργή τοιοΰτον, ή νά έστιώνται εις τά καθωρισμένα καί διά τούς
τακτικούς ύπαλλήλους εστιατόρια.
X. ’ Απαγορεύεται άπολύτοις εις τούς προσθέτους αστυφύλακας ή δημιουργία χρεών.
XI.
Γενικώς εφαρμόζεται καί διά τούς προσθέτους πάσα διάταξις άφορώσα καί τούς
τακτικούς άστυφύλακας δεδομένου ότι κατά το άρθρον 39 τοϋ Νόμου 4 9 7 1 έξομοιοΰνται προς
τακτικούς άστυφύλακας ώς πρός τήν έξουσίαν, προνόμια καί καθήκοντα.
X II.
'Ο διορισμός καί ή άνάληψις υπηρεσίας προσθέτου άστυφύλακος προϋποθέτει άπόλυτον γνώσιν τοϋ παρόντος. Τά ’ Αστυνομικά Τμήματα μεριμνώσιν όπως λαμβάνη γνώσιν
τούτου πας παρ’ αΰτοις ύπηρετών πρόσθετος άστυφύλαξ ύποχρεούμενος νά ύποβάλη έγγραφον
δήλωσιν περί τούτου.
X III.
Εις τήν αύτήν κατά τήν προηγουμένην παράγρ. ύποχρέωσιν ύπόκεινται καί οί αίτούμενοι τον διορισμόν προσθέτων άστυφυλάκων, οΐτινες άναφέρουσιν εις τήν σχετικήν αίτησίν τοιν
δτι έχουσι γνώσιν τοϋ παρόντος κανονισμού.
X IV .
Τά είδη ιματισμού τών άπολυομένων προσθέτων άστυφυλάκων παραδίδονται εις
τούς αίτησαμένους τόν διορισμόν προσθέτου άστυφύλακος ΐδιώτας, τά είδη δμως όπλισμοΰ
καί έξαρτήσεως (σήμα πηληκίου, συρίκτρα, ζωστήρ καί άστυνομική ράβδος) έπιστρέφονται άπαραιτήτως τή ύπηρεσία, ώς δημόσια είδη.
’Άρθρον 8 .—-’Εντός τοϋ πρώτου δεκαημέρου έκάστου μηνός ύποβάλλεται εις τό ’ Αρχηγεΐον
ονομαστικός πίναξ τών κατά τόν παρελθόντα μήνα οπωσδήποτε τιμωρηθέντων προσθέτων
άστυφυλάκων έμφαίνων τό είδος τής ποινής καί περίληψιν τοϋ πειθαρχικού άδικήματος.
Έ ν ’Αθήναις τή 1 Μαρτίου 1934
'Ο ’ Αρχηγός Κ. ΓΑ Ρ Ε Ζ Ο Σ

Κ Α Ν Ο Ν ΙΣΜ Ο Σ Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ . 23
« Π ε ρ ί άπαγορεύσεως έπ ιβ ιβ ά σ εω ς έπ ’ αυτοκινήτω ν πρός δ ίω ξιν ετέρου κ λ π .»
‘

’Άρθρον μόνον.

I. ’ Απαγορεύεται εις τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους νά έπιβαίνωσιν ετέρου αύτοκινήτου,
ινα καταδιώξωσιν έτερον τοιοΰτον τοϋ οποίου ό οδηγός διέπραξε κοινήν παράβασιν (ύπερβολικής
ταχύτητος κ.λ.π.).
Τοϋ μέσου τούτου δύναται νά γίνηται χρήσις μόνον εις περιπτώσεις διαπράξεως σοβαρού
εγκλήματος, καθ’ δσον είναι λίαν έπικίνδυνον καί εις τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους καί εις
τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν.
II. Τών διατάξεων τής άνω παραγράφου (έδάφ. 1 ) εξαιρούνται οί διά αύτοκινήτων ή
μοτοσυκλεττών άσκοΰντες έποπτείαν έπί τής τροχαίας κινήσεως άστυνομικοί οΐτινες δμως δέον
νά έχωσιν ύπ’ δψιν δτι ή κατά τάς περιπτώσεις διώξεως ταχύτης δέον νά ή λελογισμένη πρός
άποφυγήν κινδύνων εις οϋς δυνατόν νά έκτεθή καί τό κοινόν καί οί διώκοντες.
Έ ν ’Αθήναις τή 1

Μαρτίου 1934.

Ό ’ Αρχηγός Κ. Γ Α Ρ Ε Ζ Ο Σ
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« Π ε ρ ί β ιβ λ ίο υ α μ ο ιβώ ν κ α ί σ υ γχ α ρ η τη ρ ίω ν »
’Άρθρον 1.

I. Παρά τώ Ά ρχηγείω , έκαστη ’Αστυνομική Διευθύνσει, τη ’ Αστυνομική Σχολή, έκάστω
’Αστυνομική Τμήματι καί 'Υπηρεσία καί πάση αΰτοτελεΐ ’ Αστυνομική 'Υπηρεσία τηρείται βιβλίον αμοιβών καί συγχαρητηρίοιν.
II. Τό βιβλίον τοϋτο διαιρείται εις δύο μέρη κατά τδ κατωτέρω υπόδειγμα:
Εις τό μέρος α' καταχωρίζονται αί ήθικαί καί ύλικαί άμοιβαί έν γένει αί άπονεμόμεναι
ύπό των προϊσταμένων άστυνομικών υπηρεσιών καί άφόρώσαι είτε πάντας τούς υπαλλήλους
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ή άλλης ύπηρεσίας ή τινα ή τινας έξ αυτών.
Είς τό β' μέρος καταχωρίζονται αί άμοιβαί ή ευχαριστήριοι έπιστολαί ή έγγραφα άπευθυνόμενα είς την ’ Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ή άλλην Υπηρεσίαν ύπό άλλων έκτος ’ Αστυνομικών
’Αρχών, ώς επίσης καί ύπό οργανώσεων ή ύπό ιδιωτών.
Είς τό αύτό μέρος καταχωρίζονται καί αί εύμενεϊς ύπέρ ύπηρεσίας τινός ή ύπαλλήλου
κρίσεις έφημερίδων.
Αί έγγραφαί είς τό β' μέρος γίνονται μόνον κατόπιν διαταγής τής οικείας ’ Αστυνομικής
Διευθύνσεως ή ισοτίμου αύτή άλλης ’ Αστυνομικής Υπηρεσίας, είς ήν δέον νά ύποβάλληται τό
τυχόν είς ύφισταμένην της ύπηρεσίαν άπευθυνθέν έγγραφον.
III. Είς τό παρά τφ Ά ρχηγείω τηρούμενον βιβλίον καταχωρίζονται καί αί άμοιβαί,
συγχαρητήρια κ.λ.π., άτινα άπονέμονται είς άστυνομικούς ύπαλλήλους ύπηρετοΰντας ε ίς : 1)
την Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, 2) την Κεντρικήν Υπηρεσίαν ’ Αλλοδαπών, 3)
τήν ’ Αποθήκην 'Υλικού ’Αστυνομίας Πόλεων, 4) την Γενικήν Έποπτείαν ’Αγορανομίας.
Προκειμένου περί τών είς τό β' μέρος τού βιβλίου γενομένων εγγραφών οί προϊστά
μενοι τών άνωτέρω ύπηρεσιών άποστέλλουσι είς τό Ά ρχηγεΐον τά σχετικά στοιχεία προς συμπλήρωσιν τού βιβλίου.
Τό παρά τω Ά ρχηγείω τηρούμενον βιβλίον τοϋτο είναι διηρημένον κατ’ Άστυνομικάς
Διευθύνσεις καί λοιπάς 'Υπηρεσίας, τό δέ παρ’ έκάστη Αστυνομική Διευθύνσει κατ’ Α σ τυ
νομικά Τμήματα καί 'Υπηρεσίας. Εύρετήριον ονομαστικόν τών είς ούς άπονέμονται αί άμοιβαί
κ.λ.π., ύπαλλήλων τηρείται έν τέλει έκάστου βιβλίου.
"Οταν αί άμοιβαί είναι γενικαί εύρετηριάζονται ύπό τόν τίτλον «Γενικα ί άμοιβαί κ.λ.π.».
IV . Τό βιβλίον άμοιβών καί συγχαρητηρίων τηρείται παρά τώ Ά ρχηγείω ύπό τού παρ’
αύτώ Τμηματάρχου, παρ’ έκάστη δ’ Αστυνομική Διευθύνσει ύπό τού προϊσταμένου τού Δ ιοι
κητικού τμήματος, παρά τή Αστυνομική Σχολή ύπό τού Γραμματέως αυτής καί παρ’ έκάστω
Άστυνομικώ Τμήματι καί 'Υπηρεσία Αστυνομικής Διευθύνσεως ύπό τού οικείου Διοικητοΰ.
V. Τών διαταγών δι’ ών άπονέμονται είς τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους ήθικαί ή ύλικαί
άμοιβαί κοινοποιούνται ύπό τού Διοικητοΰ τού οικείου Τμήματος ή 'Υπηρεσίας άποσπάσματα
είς τούς ένδιαφερομένους.
’ Ε π ί πλέον είς τήν αίθουσαν συγκεντρώσεως έκάστου Τμήματος καί 'Υπηρεσίας τήν Ιην
έκάστου μηνός άναρτατμι μερίμνη τού οικείου Διοικητοΰ πίναξ έμφαίνων όνομαστικώς τούς κατά
τήν διάρκειαν τού προηγουμένου μηνός τυχόντας ηθικής ή ύλικής άμοιβής καί έν περιλήψει
τό αίτιολογικόν αυτής.
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Τήν Διοίκησιν
Την υπηρεσίαν
Όνομαστ ικώς
τον A, Β, κ.λ.π.,
υπάλληλον

Θά καταχωρήτα ι το αίτιο
λογικόν ώς άναγράφεται έν
τη ανωτέρω διαταγή.
’Ά ν τοϋτο είναι μακρο
σκελές θά καταχωρήται περίληφις αύτοϋ.

Έ τος

Χρονολ.
Η μέρα

Ά ριθ.

Β '. Μ ΕΡΟ Σ
Σχετικού έγγράφου
ή έπιστολής
ΙΙαρά τίνος

Χρονολ.
Η μέρα

Ά ριθ.

άποστέλλεται
>
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ΑΡ

Ο

Ποιον άφορα
ή άμοιβή ή τά
συγχαρητήρια
κ.λ.π.

Αίτιολογικόν αμοιβής
ή συγχαρητηρίων.

Η
Η

»

Θά καταχωρήται ολόκλη
ρον τό κείμενον.
”Αν τοϋτο είναι μακροσκε
λές θά καταχωρήται εύρεϊα
περίληψις.
Δύναται νά έπικολλαται
καί άπόκομμα έφημερίδος
οσάκις πρόκειται περί κρί
σεων ευμενών τοϋ τύπου.

Έ ν Άθήναΐς τη 1 Μαρτίου 1934.
Ό Α ρχηγός

Κ. ΓΑ Ρ Ε Ζ Ο Σ

ΚΑ Ν Ο Ν ΙΣΜ Ο Σ ΥΠ * Α ΡΙΘ . 25
« Π ε ρ ί β ιβ λ ίο υ ιμ α τ ισ μ ο ύ »
Άρθρον μόνον.
I. Δ ι’ έκαστον δόκιμον άστυνομικόν υπάλληλον είσερχόμενον εις τήν ’ Αστυνομικήν Σχο
λήν συντάσσεται εις διπλοϋν βιβλιάριον ιματισμού, έξ ών τό μέν έν χορηγείται εις τον δόκιμον,
τό δέ έτερον τηρείται παρά τω Διαχειριστή τής Σχολής. Έ ν τοϊς βιβλιαρίοις ιματισμού κατα
χωρίζονται τά εις τόν ύπάλληλον χορηγούμενα είδη ιματισμού καί στολής.
Ό μοίως καταχωρίζονται τά έπιστρεφόμενα τοιαϋτα είδη.
Έκαστος δόκιμος πρός άπόδειξιν παραλαβής των εις αύτόν χορηγηθέντων ειδών ύπο-

620

Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος—-’ Εγκύκλιοι Διαταγαί

γράφει άπόδειξιν παραλαβής, έν ή καταγράφονται λεπτομερώς καί ολογράφως τα λαμβανόμενα
είδη, ήτις καταχωρίζεται ύπό του επί τής τηρήσεως των βιβλιαρίων ιματισμού τεταγμένου
υπαλλήλου εις τό παρ’ έκάστη Διαχειρίσει τηρούμενου βιβλίου διανομής ιματισμού.
II. 'Ο αστυνομικός οφείλει νά έπιδεικνύη τό βιβλιάριου ιματισμού κατά πάσαν έπιθεώρησιν.
III. ’Απαγορεύεται απολύτως πάσα έγγραφή, άπόσβεσις καί διαγραφή έν τω βιβλιαρίω
ιματισμού παρ’ άλλου τινός πλήν τής άρμοδίας υπηρεσίας, ώς καί πάσα έν γένει οίαδήποτε
μεταβολή.
IV . Πας υπάλληλος άποχωρών τού Σώματος οφείλει νά έπιστρέφη τό βιλβιάριον ιμα
τισμού.
V. Μετά τήν ορκωμοσίαν των δοκίμων ή ’ Αστυνομική Σχολή οφείλει ν’ άποστείλη εις τάς
υπηρεσίας παρ’ αϊς οί δόκιμοι έτοποθετήθησαν, τά η;αρά τή ΔιαχειρίσεΓαύτής βιβλιάρια ιμα
τισμού.
V I. ’Εν περιπτώσει μεταθέσεως τά βιβλιάρια ιματισμού δέον ν’ άποστέλλωνται εις τάς
οικείας Διαχειρίσεις των 'Υπηρεσιών παρ’ αΐς μετετέθησαν οί υπάλληλοι, άνυπερθέτως έντός
δεκαημέρου άπό τής ήμερομηνίας τής διαγραφής τού ύπαλλήλου.Έ ν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1934.
'Ο ’ Αρχηγός Κ. Γ Α Ρ Ε Ζ Ο Σ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΙΑΤΑΓΑΙ

Α Ρ Χ Η ΓΕ ΙΟ Ν Β. ΧΩ ΡΟΦΥΛΑΚΗ Σ
Α Ρ Χ Η ΓΒ ΙΟ Ν Α ΣΤΥΝ . ΠΟΛΕΩΝ
Ά ρ ιθ . πρωτ. 4/40/1
Ά ριθ. πρωτ. 5382/74/7
« ' Υ π ηρεσ ια κο ί σ χ έσ εις Χ ω ρ /κ ής κ α ί ’ Α στυνομίας Π ό λεω ν»
Έ χοντες ύπ’ όψει : α) "Ο τι έκτος τού άμοιβαίου σεβασμού καί έκτιμήσεως, ήτις δέον
νά έπικρατή μεταξύ τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, X ωρο φυλακή ς καί ’Αστυνομίας
Πόλ.εων, δι’ ήν καί έξεδόθησαν παρ’ άμφοτέρων τών ’Αρχηγείων σχετικαί διαταγαί, δέον καί εις
τάς ύπηρεσιακάς αύτών σχέσεις νά ύφίσταται απόλυτος αρμονία καί ειλικρινής συνεργασία,
β) "Ο τι ή άνάμιξις καί ή κίνησις τού πλ,ηθυσμοΰ τών Πόλεων προς τά Προάστεια καί τάνάπαλιν, ώς καί ή φύσις καί αί συνθήκαι ώρισμέυων άδικημάτων, καθιστώσιν έπιβεβλημένας,
έπιτακτικάς καί έπειγούσας, ώρισμένας ’ Αστυνομικής φύσεως ένεργείας έντός τής έδαφικής περι
οχής τού έτέρου τών Σωμάτων, γ ) "Ο τι αί ένέργειαι αύται όχι μόνον δεν πρέπει νά παρακωλύωνται, άλλά τουναντίον δέον νά ένισχύωνται καί νά έπικουρώνται δι’ όλ,ων τών μέσων πρός
έπιτυχίαν τού έπιδιωκομένου σκοπού καί δ) "Ο τι δέον νά έκλειψη ριζικώς καί όριστικώς πάσα
άφορμή προστριβών, ή διενέξεων οίασδήποτε φύσεως καί ότι δέον νά κατανοηβή παρά πάν
των τών άνδρών άμφοτέρων τών Σωμάτων άπό τού άνωτάτου μέχρι τού Χωροφύλακας καί
’ Αστυφύλακας, ότι άπαντες εϊναι τέκνα τού αύτοϋ Ελληνικού Λαού, ότι έχουσι τήν αύτήν
υψηλήν άποστολήν έναντι τής Ελληνικής Πατρίδος καί ότι ό έγκληματίας τού τε κοινού αδική
ματος καί τού ’ Εθνικού τοιούτου, είναι κοινός έχθρός άμφοτέρων τών Σωμάτων ώς έκπροσώπων τού Νόμου καί κατά συνέπειαν κοινός καί πράγματι αδελφικός πρέπει νά είναι ό άγων
τούτων, εναντίον του,
Καθορίζομεν
Ώ ς κατωτέρω τάς ύπηρεσιακάς σχέσεις καί ένεργείας τών 'Υπηρεσιών καί άνδρών Βασ. Χωρο
φυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων :
I. Τά άντικείμενα έφ’ ών έπιβάλλεται σαφής ρύθμισις τών μεταξύ τών δύο Σωμάτων
υπηρεσιακών σχέσεων είναι τά άκόλουθα :
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1 ) Ή παροχή έγγράφως, ή προφορικώς πληροφοριών εκατέρωθεν σχετιζομένων πρός
-γεγονότα και περιστάσεις οΐασδήποτε άνακρίσεως διεξαγομένης ύπό τοΰ έτέρου των Σωμάτων,
διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν δραστών αδικήματος, την έξέτασιν ύποπτων προσώπων, ή
μαρτύρων, τήν έρευναν καί έξιχνίασιν άδικημάτων έν γένει καί τήν ενέργειαν πάσης νομίμου
πράξεως διά λογαριασμόν τοϋ έτέρου των Σωμάτων έν σχέσει πρός οίανδήποτε έκκρεμή παρά
-τούτω, ύπόθεσιν.
2) Ή παρακολούθησις έντός της εδαφικής περιοχής τοΰ έτέρου των Σωμάτων, δραστών
άδικημάτων στρεφομένων κατά τής ’ Εθνικής ’Ασφαλείας ή τοϋ Κοινοΰ Ποινικού Δικαίου, ή
ύποπτων δραστών τοιούτων άδικημάτων.
3 ) Ή διενέργεια έντός τής έδαφικής περιοχής τοϋ έτέρου τών Σωμάτων, έπιβαλλομένων
καί κατεπειγούσης φύσεως ώς έκ τών περιστάσεων, άνακριτικών πράξεων (έρευναι κατ’ οί
κον, ή έν ύπαίθρφ, συλλήψεις, κατασχέσεις, έκτέλεσις καταδιωκτικών εγγράφων έπειγούσης
φύσεως κ .λ .π .).
II. Τό πρώτον άντικείμενον άφορ^ τήν παροχήν έγγράφως, ή προφορικώς πληροφοριών
αίτουμένων έκατέρωθεν καί τήν διενέργειαν άνακριτικών πράξεων διά λογαριασμόν τοΰ έτέρου
τών Σωμάτων.
Τό άντικείμενον τοϋτο έχει ρυθμισθή λεπτομερώς διά τοΰ άρθρου 119 τοΰ ’ Οργανι
σμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων (Ηωδικοποίησις Νόμου 4971 κυρωθεισα διά τοϋ άρθρου 8 τοΰ
Νόμου 941/1943) όπερ παρατίθεται κατωτέρω καί κατά συνέπειαν δεν άπαιτοΰνται είδικαί
πρόσθετοι ό δ η γ ία ι(Ι).
Τονίζομεν μόνον 'ότι αί αίτούμεναι πληροφορίαι, ή άνακριτικαί πράξεις, δέον νά παρέχωνται, ή νά ένεργώνται ταχύτατα καί μετ’ ένδιαφέροντος, ώς νά έπρόκειτο καί νά άφεώρων,
τάς ιδίας αυτών Υπηρεσίας. Ή ύποχρέωσις παροχής πληροφοριών, ύφίσταται, όχι μόνον προκειμένου περί δραστών άδικημάτων, αλλά καί έπί παντός ετέρου 'ϊπηρεσιακοΰ άντικειμένου.
III. Έ π ί τοΰ δευτέρου άντικειμένου τής παρακολουθήσεως.
Τό ένεργοΰν ή τά ένεργοΰντα κατ’ έντολήν τών προϊσταμένων των όργανα παρακολού
θησή ύποπτων, δύνανται νά ένεργώσιν, ή συνεχίζωσι ταύτην καί έντός τής έδαφικής περιοχής
τοΰ έτέρου τών Σωμάτων, άπαγορευσμένης άπολύτως παρεμβολής οΐασδήποτε δυσχερείας έκα
τέρωθεν εις τά συνεχίζοντα τήν παρακολούθησιν όργανα. Τουναντίον ύφίσταται ρητή ύποχρέωσις
άμέσου παροχής πάσης αίτηθησομένης διευκολύνσεως ή ένισχύσεως.
(1) Τό άρθρον 119 τοΰ ’ Οργανισμού ’Αστυνομίας Πόλεων έχει ώς έξής :
Σχέσεις ’Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής.
Οί ’Αστυνομικοί λειτουργοί τών πόλεων, έν αίς ισχύει ό παρών Νόμος δικαιούνται ν’
άπευθύνωνται πρός τούς άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς καί τ ’ άντίστοιχα έν γένει όργανα
τής Χωροφυλακής τά άσκοΰντα αστυνομικά καθήκοντα είς τάς λοιπάς πόλεις καί κώμας καί τήν
ύπαιθρον χώραν διά τήν έν τή περιφερεία τών τελευταίων λήψιν πληροφοριών σχετιζομένων
πρός τά γεγονότα καί τάς περιστάσεις οΐασδήποτε άνακρίσεως διεξαγομένης ύπό τής ’ Αστυνομίας
τών άνω πόλεων διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών δραστών άδικήματος, τήν έξέτασιν ύπο
πτων προσώπων ή μαρτύρων, τήν έρευναν καί έξιχνίασιν άδικημάτων έν γένει καί τήν ένέργειαν
πάσης νομίμου πράξεως έν σχέσει πρός οίανδήποτε έκκρεμή παρά τη ’ Αστυνομία ύπόθεσιν.
Τά δέ όργανα τής Χωροφυλακής έκτελοΰσι τάς άνατιθεμένας αύτοΐς ώς άνω πράξεις καθ’
δν τρόπον ένεργοϋσι καί τάς έαυτών έν τή δικαιοδοσία των καί άποστέλλουσιν έγγραφον άπάντησιν
μετά τών συντασσομένων τυχόν εκθέσεων.
Καί τάνάπαλιν δέ τά όργανα τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων έν αίς ισχύει ό παρών Νόμος,
ύποχρεοΰνται νά έκτελώσι κατά τον αύτόν τρόπον ομοίως έντολάς τής Χωροφυλακής.
'Οσάκις ή προκαλοΰσα τήν ένέργειαν άρχή τής ’Αστυνομίας ή Χωροφυλακής θεωρήση
σκόπιμον, δύναται νά άποστείλη λ αί ίδια αύτής όργανα ϊνα ύποβοηθήσωσι τήν διεξαγωγήν τής
ένδιαφερούσης αύτήν ύποθέσεως. Δέον όμως τά όργανα ταΰτα νά τελώσιν έν άδιαλείπτω έπαψή
μετά τής έπί τόπου άρμοδίας ’Αρχής, μή δυνάμενα νά προβώσιν είς ουσιώδη τινά ένέργειαν
άνευ γνώσεως, έν άνάγκη δέ καί συμπράξεως τής τελευταίας.
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Μετά τήν λήξιν τής παρακολουθήσεως καί έφ’ δσον δέν ύφίσταται άνάγκη περαιτέρω·
υπηρεσιακής ένεργείας, τά παρακολουθοΰντα όργανα ύποχρεοϋνται ν’ άναφέρωσι τόσον εις τον
Διοικητήν τής έπιτοπίου Ά στυν. ’Αρχής, δσον καί εις τον άμεσον προϊστάμενόν των.
Έ ν περιπρώσει άδυναμίας ένημερώσεως τής τοπικής ’Αστυνομικής ’Αρχής, ελλείψει χρό
νου, ή άλλης δεδικαιολογημένης αιτίας προερχομένης έκ τής άνάγκης συνεχίσεως τής παρακο
λουθήσεως εις έτέραν περιοχήν, ή ένημέρωσις ταύτης γίνεται ύπό τοϋ άμέσως προϊσταμένου
των παρακολουθούντων οργάνων, μετά τό πέρας τής παρακολουθήσεως.
IV . ’ Ε π ί τοϋ τρίτου αντικειμένου τής ένεργείας έπιβαλλομένων άνακριτικών πράξεων.
'Οσάκις έκ τής παρακολουθήσεως, ή ετέρων στοιχείων, προκύπτει άνάγκη διενεργείας έρεύνης κατ’ οίκον, ή έν ΰπαίθρω, ή συλλήψεων, ή κατασχέσεων, έντός τής έδαφικής περιοχής
τοϋ έτέρου των Σωμάτων, τά ένεργοΰντα δργανα πρό πάσης ένεργείας των δέον άπαραιτήτως
νά ένημερώνωσι τόν Διοικητήν τής έπιτοπίου ’ Αστυνομικής ’ Αρχής, δστις ύποχρεοΰται άπρόφασίστως νά συμπράξη είτε αύτοπροσώπως είτ ε δι’ οργάνων του εις τήν ένέργειαν ταύτην, παρέχων εις τά έχοντα τήν πρωτοβουλίαν δργανα πάσαν συνδρομήν καί διευκόλυνσιν.
Τοΰτ’ αυτό θά έφαρμόζηται καί προκειμένου περί έκτελέσεως καταδιωκτικών έγγραφων,
ών ή άμεσος έκτέλεσις χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα καί ανεπίδεκτος άναβολής, είτε λόγω
κινδύνου έξαφανίσεως τοϋ διωκομένου, είτε λόγω ένεργουμένης έπειγούσης καί σημασίας άνακρίσεως.
Κατά τήν περίπτωσιν άναποφεύκτου άνάγκης διενεργείας συλλήψεως άτόμων καθ’ οδόν
έν τή έδαφική περιοχή τοϋ έτέρου των Σωμάτων, είτ ε κατά τήν παρακολούθησιν είτ ε κατά τήν
έπί τούτω μετάβασιν καί τής άδυναμίας έλλείψει χρόνου ένημερώσεως καί συμπράξεως τής το
πικής άρχής, ή ένημέρωσις θά γίνεται έκ των υστέρων, διά τοϋ προϊσταμένου των ένεργούντων
οργάνων.
Κατά τάς περιπτώσεις τής παραγράφου ταύτης είναι δυνατόν νά γίνεται τηλεφωνικώς
σχετική προσυνεννόησις μεταξύ των Διοικητών των 'Υπηρεσιών, είτε άπ’ ευθείας, είτε διά τοϋ
όρισθέντος συνδέσμου, ώστε κατά τήν μετάβασιν τών οργάνων εις τήν έπιτόπιον ’ Αστυνομικήν
’Αρχήν νά Ι'χη γίνει σχετική προεργασία προς άποφυγήν οίασδήποτε βραδύτητος ή καθυστερήσεως.
V. Βασική προϋπόθεσις τής παρούσης είναι δτι έν ούδεμια περιπτώσει πρέπει νά ματαιωθή ό έπιδιωκόμενος σκοπός διά τήν έκπλήρωσιν ώρισμένων τύπων.
Οι Διοικηταί τών 'Υπηρεσιών δέον νά κατανοήσωσι καί νά καταστήσωσι συνείδησιν εις
τά ύπ’ αύτούς δργανα, δτι διά τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος δέν πρέπει νά ύπάρχωσιν, οΰτε
έδαφ.καί περιοχαί, οΰτε μικροφιλοδοξίαι, οΰτε άρμοδιότητες, οΰτε προστριβαί, άλλά μόνον
εύγενής άμιλλα καί πάντες νά έργάζωνται ώς έάν άνήκον εις τό αυτό .Σώμα, άφοΰ κοινός ε ί
ναι ό σκοπός άμφοτέρων τών Σωμάτων καί κοινή ή τύχη των έναντι τών ’ Εθνικών Αντιξο
οτήτων.
Κατά τήν έφαρμογήν δμως τής άρχής ταύτης, έφιστάται ιδιαιτέρως ή προσοχή τών Δ ιο ι
κητών τών 'Υπηρεσιών καί δι’ αύτών τών υφισταμένων των, δτι τόσον διά τήν παρακολούθησιν,
δσον καί διά τήν ένέργειαν άνακριτικών πράξεων είναι άναγκαία καί άπαραίτητος ή έγκαιρος
ένημέρωσις τής τοπικής Άστυν. Ά ρχής, καθόσον δέν άποκλείεται ή Α ρχή αΰτη νά ένεργή
όμοίαν παρακολούθησιν, έπ ί τοϋ αύτοϋ, ή έτέρου άδικήματος, ή δέ τυχόν πρόωρος ή άκαιρος
ένέργεια έκ μέρους τοϋ έτέρου τών Σωμάτων, νά ζημιώση έτέραν ΰπόθεσιν πιθανώς σοβαρωτέραν κα ί σπουδαιοτέραν τής διωκομένης.
V I. Διά τόν συντονισμόν τών ένεργειών έπ ί τών άντικειμένων τούτων καί ρύθμισιν καί
διευθέτησιν παντός προκύπτοντος ζητήματος καί τήν άρσιν πάσης παρερμηνείας, ή άμφισβητήσεως τό Ά ρχηγεΐον Χωροφυλακής ελαβε καί τά κάτωθι πρόσθετα μέτρα :
α) "Ωρισεν Άνώτερον Αξιωματικόν Χωροφυλακής δστις θά άποτελή τόν σύνδεσμον
μεταξύ τών 'Υπηρεσιών Ασφαλείας τής Άνωτέρας Δ/σεως Χωροφυλακής Πρωτευούσης καί τών
'Υποδ/νσεων Ασφαλείας Αθηνών καί Πειραιώς.
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β)'Ώ ρισ εν επίσης ’Αξιωματικούς των Άνωτέρων Δ/σεων Χωροφυλακής Δυτ. Ελλάδος:
καί ’ Ηπείρου, ο'ίτινες θά αποτελούν τον σύνδεσμον συνεργασίας μεταξύ των 'Υπηρεσιών τού
των καί των 'Υπηρεσιών ’ Ασφαλείας των ’ Αστυνομικών Διευθύνσεων Πατρών καί Κερκύρας.
V II .'Η παρούσα νά άποτελέση άντικείμενον έπισταμένης μελέτης καί άναπτύξεως καίεις τάς συγκεντρώσεις των ’ Αξιωματικών καί εις τάς διδασκαλίας τών κατωτέρων οργάνων, εις
τρόπον ώστε ούδέποτε νά παρουσιασθή περίπτωσις παρεμβάσεως τών αντιστοίχων Α ρχηγείω ν.Έ ν Άθήναις τή 4 Νοεμβρίου 1953
Οί ’Αρχηγοί
Χωροφυλακής
Άστυν. Πόλεοιν
Α Ν Α ΣΤ. Π Α Τ Ε Ρ Η Σ
Α Γ Γ Ε Α . Μ. Ε Β Ε Ρ Τ
’ Αντιστράτηγος
Κοινοποίησις
1) 'Υπουργ. Έσωτερ. (Δ/νσιν ’ Ασφαλείας)
2 ) 'Υπουργ. Έσωτ. (Δ/νσιν ’Αστυνομίας)
3 ) 'Απάσας τάς 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής
καί Άστυν. Πόλεων μέ την εντολήν όπως
λάβωσι γνώσιν άπαντες οΐ ’Αξιωματικοί
άμφοτέρων τών Σωμάτων ένυπογράφως.

Υ Π Ο Υ Ρ ΓΕΙΟ Ν ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΩ Ν
Γ Ε Ν . Δ /Ν Σ ΙΣ Α ΣΤΥΝ . ΠΟΛΕΩΝ
Ά ριθ. Πρωτ. 12103/233/2

Προς

’Εν Άθήναις τή 16-10-1953:

Άπάσας τάς ’ Αστυνομικάς 'Υπηρεσίας
Κοινοποιοϋμεν κατωτέρω τήν άπό 14-9-1953 ’Εγκύκλιον τού Μετοχικού Ταμείου Πολι
τικών 'Υπαλλήλων, άναφορικώς μά τάς ύποχρεώσεις, τά δικαιώματα κ.λ.π. τών εις αύτο ήσφαλισμένων υπαλλήλων, διά τήν άνακοίνωσιν ταύτης εις τούς ύφ’ ΰμας Αστυνομικούς καί Διοι
κητικούς 'Υπαλλήλους.
'Ο Γενικός Διευθυντής
Ν ΙΚ. ΚΟ ΚΚΙΝΟ Σ
Αστυνομικός Δ/ντής Α \
Έ ν Άθήναις τή 14-9-1953-

«Τροποποιήσεις τών περί Μ .Τ.Π .Υ . διατάξεων»
(Β .Δ. 22-4-1953, Τ. Ά . Έ φ . Κυβ. 99/22-4-53)
’ Ενδιαφέρει τούς μετόχους τού Μ .Τ .Π .Υ . (ένένεργεία Δημ. Ύπ/λους καί κατηγορίας συντ/'χων).
ΟΡΦΑΝΙΚΑΙ Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Ι (χήραι, ορφανά). Ή ορφανική οικογένεια μετόχου φονευθέντος ή άποβιώσαντος άπό τής 28-10-1940 μέχρι λήξεως τών έπιχειρήσεων-κατά τού συμμορι
τισμού 1949, ή δικαιωθεΐσα διά τον λόγον τούτον πολεμικής συντάξεως έκ τού Δημοσίου Τα
μείου, δ ικα ιούτα ι κ α ί μερίσματος έκ τού Μετοχικού Ταμείου, ολοκλήρου τού μερίσματος
τό όποιον θά έλάμβανεν αύτός ούτος ό δικαιούχος έάν είχε 35 ετών υπηρεσίαν.
Τ Ι Π Ρ Ε Π Ε Ι ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑ ΙΟ ΥΧΟ Ι. Πρέπει νά υποβάλουν αΐτησιν επί χαρτο
σήμου 3 χιλ. δραχμών εις τήν οποίαν ν’ άναφέρουν τά στοιχεία τού θανόντος μετόχου (όνοματεπώνυμον, υπηρεσίαν, άπόφασιν πολεμικής συντάξεως, σχετικήν άλληλογραφίαν, έάν ύπάρχη,.
μετά τού Μ .Τ .Π .Υ ., κ.λ.π.).
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Α ΐ αιτήσεις πρέπει νά ύποβληθώσι μέχρι τής 22 ’Απριλίου 1954, ήτοι εντός ένός έτους
άπό τής δημοσιεύσεως του ώς άνω Διατάγματος. Οϊ ενδιαφερόμενοι πρέπει νά σπεύσουν νά υπο
βάλουν τάς αίτήσεεις των εγκαίρως. Παλαιαί αιτήσεις δέν λαμβάνονται ύπ’ όψει.
ΕΝ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ. ’Από τής 22-4-53 καί εφεξής ϊνα ό έν
ενεργώ υπηρεσία μέτοχος δικαιωθή μερίσματος έκ τοΰ Μ .Τ.Π .Υ. πρέπει νά έχη συμμετοχήν έν
τώ Μ .Τ .Π .Υ . τουλάχιστον 19 % ετών. Κατ’ έξαίρεσιν έάν άπολυθή λόγιο ορίου ήλικίας, καταργήσεως θέσεως, άσθενείας καί έν περιπτώσει θανάτου, απαιτείται συμμετοχή υπέρ 14 % έτών. ’ Ε π ί
σης δι’ έκείνους πού άπομακρύνονται λόγω παθήσεως ή θανάτου προδήλως καί άναμφισβητήτως έξ αιτίας τής υπηρεσίας άπαιτεΐται υπέρ 9 ι/ 2 έτών συμμετοχή.
ΠΟΙΑ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Υ Π Ο Λ Ο ΓΙΖ Ε Τ Α Ι. Γενικώς ό χρόνος μονίμου ή έκτάκτου ή επί συμβάσει
υπηρεσίας έπί μηνιαίω μισθώ τών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων καί υπηρετών, οί όποιοι κατά
νόμον μετέχουν τοΰ Μ .Τ .Π .Υ . καί τών οποίων ό μισθός υποβάλλεται εις τήν υπέρ τούτου παγίαν
μηνιαίαν κράτησιν 2°/0. Κατ’ έξαίρεσιν δέν λογίζεται χρόνος συμμετοχής ό τών δοκίμων καί έπί
θητεία υπαλλήλων τών νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων καί ό τών έκτάκτων πολιτικών υπαλλήλων
τών Στρατιωτικών 'Υπουργείων (Στρατιωτικών, Ναυτικών, ’Αεροπορίας). Ούτοι μετά τήν μονιμοποίησίν των πρέπει νά ζητήσουν άπό τό Μ .Τ.Π .Υ. άναγνώρισιν τής προϋπηρεσίας των. ’Επίσης
άπό τούς υπαλλήλους άρμοδιότητος 'Υπ. Δικαιοσύνης κατ’ έξαίρεσιν δικαιούται συμμετοχής τό
προσωπικόν τών Φυλακών πλήν τών Διευθυντών καί 'Υποδιευθυντών, καί όσοι τό πρώτον εΐχον
διορισθή εις δημοσίαν θέσιν προ τής 1-10-1929. ’ Εκ τών 'Υπαλλήλων τοΰ 'Υπουργείου Έ μ π .
Ναυτιλίας, μετέχουν μόνον οί τής Δ/νσεως έλέγχου καί έποπτείας άτμοπλοΐκών συγκοινωνιών.
'Ωσαύτως λογίζεται ώς χρόνος συμμετοχής καί ό χρόνος τής νομίμως έκ μέρους τοΰ Μ .Τ .Π .Υ .
γενομένης αναδρομικής εγγραφής τοΰ μετόχου δι’ υπηρεσίαν του έπί ήμερησία άποζημιώσει, ή
στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ή έν τή άλλοδαπή ή άλλην τινά υπηρεσίαν αύτοϋ άναγνωριζομένην ώς
συντάξιμον υπό τού Δημοσίου. Έ π ί πλέον λογίζεται ώς χρόνος συμμετοχής καί τό έξάμηνον ή
-τρίμηνον τών άποδοχών, άς λαμβάνει ό μέτοχος ή ή οικογένεια τούτου μετά τήν έκ τής υπηρε
σίας άπομάκρυνσίν του.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ Η Σ ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕ ΙΑ Σ ΤΩΝ Δ ΙΚ Α ΣΤΗ ΡΙΩ Ν ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 610.
Θά γίνη γενική άναθεώρησις τών άποφάσεων άπονομής μερίσματος χωρίς νά υποβάλουν αίτησιν
σ ί ένδιαφερόμενοι. Τό νέον μέρισμα θά ύπολογισθή βάσει τοΰ μισθού των. 'Ομοίως βάσει τού μ ι
σθού των θά λαμβάνουν μέρισμα καί οί έφεξής έξερχόμενοι.
Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ ΤΩΝ ΕΝ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Δ .Υ . ΚΑΙ Α ΠΑΛΛΑΓΑΙ. Έ π ί τού θέματος
τούτου έξεδόθη ειδική έγκύκλιος τής Γεν. Δ/νσεως Δ ημ. Λογιστικού (Ν. 207. 319/3-6-1953) ήν
παρακαλοΰνται όπως εχωσιν ύπ’ όψει των άπαντες οί έκκαθαρίζοντες άπόδοχάς ύπαλλήλων, μετεχόντων είς τό Μ .Τ .Π .Υ .
Συμπληρωματικώς παρέχονται αί κάτωθι διευκρινήσεις :
Κατηργήθη τό «δικαίωμα έγγραφής» καί ή «λόγω γάμου ΰποχρέωσις» καί όσοι υπάλληλοι
εύρίσκονται έν ύπηρεσίςι κατά τήν 1-7-1953 απαλλάσσονται αυτοδικαίως πάσης σχετικής κατα
βολής. Διά τούς μετά τήν 1-7-1953 πρωτοδιοριζομένους όμως καθιεροϋται τοιαύτη ΰποχρέωσις άλλα
μόνον διά τόν πρώτον μισθόν (καί όχι ίσον προς έκεΐνον πού λαμβάνει κατά τον χρόνον τής έξόδου
του έκ τής υπηρεσίας).
Κ Ρ Α Τ Η Σ ΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟ Υ Π ΡΩ ΤΟΥ Μ ΗΝΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜ ΕΝΩΝ.
Ε ίς τήν ύποχρέωσιν καταβολής τών άποδοχών τού πρώτου μηνός ύπόκεινται οί τό πρώτον διο
ριζόμενοι μετά τήν 1-7-1953 είς θέσιν παρέχουσαν δικαίωμα συμμετοχής είς τό Μ .Τ .Π .Υ .
Κατά ταΰτα έάν τις ήτο διωρισμένος δημοδιδάσκαλος προ τής άνω χρονολογίας, δέν ύπηρέτει
κατά τήν άνω χρονολογίαν καί διωρίσθη μετά ταύτην εϊς τινα θέσιν (μετόχου) δέν θά γίνη
κράτησις τοΰ πρώτου τούτου μισθού του.
Έ άν όμως ήτο υπάλληλος άρμοδιότητος τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης άπό τοΰ έτους
λ.χ. 1933 (πλήν τού προσωπικού τών φυλακών) καί συνέχισε υπηρετών κατά τήν 1-7-1953

’ Εγκύκλιοι Διαταγαί

625

y.ai μετά ταύτην εις τήν ιδίαν θέσιν, απομακρυνθείς δέ διωρίσθη βραδύτερον είς τινα θέσιν του
Υπουργείου Οικονομικών ή Παιδείας κ,λ.π. (θέσιν, παρέχουσαν δικαίωμα συμμετοχής), τότε
ούτος θά ύποστή τήν κράτησιν τοΰ πρώτου τούτου μισθού του λόγω δικαιώματος εγγραφής.
Τοΰτ’ αύτό ισχύει καί διά τούς μονιμοποιουμένους υπαλλήλους των Υπουργείων Στρατιωτικών,
Ναυτικών, ’Αεροπορίας, καί των Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, ήτοι ό πρώτος μισθός τούτων άπό
τής μονιμοποιήσεώς των δέον νά παρακρατηθή λόγω δικαιώματος εγγραφής, καθ’ όσον κατά τήν
μονιμοποίησίν των οδτοι άπέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής είς τό Μ .Τ .Π .Υ .

Κ Ρ Α Τ Η Σ ΙΣ 2 % ΚΑ ΤΑ ΙΟΥΛΙΟΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ. Οι μέτοχοι γενικώς τού Μ .Τ.Π .Υ.
ύπόκεινται άπό 1-7-1953 είς πρόσθετον κράτησιν 2 % κατά ’ Ιανουάριον καί ’ Ιούλιον ήτοι καί οί
μή έχοντες τήν δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα, υπάλληλοι τού Ο .Τ.Ε. τού Τ .Α .Κ .Ε ., τού Κολλεγίου
’ Αθηνών, τής Άναργυρείου καί Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, καί οί τελοϋντες έν ίδιοτύπω σχέσει
προς τό Δημόσιον, ήτοι τό προσωπικόν τής Ριζαρείου Σχολής, τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
οί άνακτορικοΙ υπάλληλοι κ.λ.π. Ούτοι έκ παραλλήλου άπαλλάσσονται ώς καί οί δημόσιοι υπάλ
ληλοι τοΰ δικαιώματος έγγραφής καί γάμου.
Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ ΙΣ Α Ν Α ΔΡΟ Μ ΙΚΗ Σ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ —Ε Ξ Α ΙΡ Ε Σ Ε ΙΣ . Ά πό 1ης ’Ιανουάριου
1954 καταργοϋνται αί περί αναδρομικής έγγραφής διατάξεις τού Μ .Τ.Π .Υ. Κατ’ έξαίρεσιν δια
τηρείται έν ίσχύϊ ή άναδρομική άναγνώρισις πλασματικών ετών διά τούς παθόντας ή θανόντας
προδήλως ένεκεν τής υπηρεσίας καί τούς τυχόντας πολεμικής συντάξεως. Ή άναδρομική έγγραφή
ήτις καταργεϊται άπό 1-1-54 άφορα άναγνώρισιν έκ μέρους τού Μ .Τ .Π .Υ , πάσης προγενεστέρας
υπηρεσίας τοΰ μετόχου (προ τής τακτικής συμμετοχής του) πολιτικής ή στρατιωτικής ή καί μή
τοιαύτης άλλ’ άναγνωριζομένης βραδύτερον ώς συνταξίμου παρά τοΰ Δημοσίου.
Κατά ταΰτα δέον μέχρι τής άνω χρονολογίας νά ΰποβληθώσι προς τό Μ .Τ .Π .Υ . έκ μέρους
των έν ένεργώ υπηρεσία μετόχων τών έπιθυμούντων τοιαύτην άναγνώρισιν αιτήσεις μετά τών
οικείων δικαιολογητικών διά τήν άναδρομικήν εγγραφήν των (δέν λαμβάνεται κατά νόμον ύπ’
δψιν τοιαύτη αΐτησις τών έξελθόντων τής ύπηρεσίας).
'Υπηρεσίαι δυνάμεναι ν’ άναγνωρισθώσι άναδρομικώς ύπό τοΰ Μ .Τ .Π .Υ . ένδεικτικώς ένταΰθα άναφερόμεναι είναι :
α) Τών εκπαιδευτικών τών ύπηρετησάντων έν τή άλλοδαπή, β) στρατιωτική υπηρεσία
κληρωτού—εφέδρου—Χωροφυλακής Ά στυν. Σχολής, γ ) ή έπί ήμερησία άποζημιώσει παρά τω
Δημοσίω διανυθεΐσα, δ) ή παρά τή Κρητική καί Σαμιακή πολιτεία ύπηρεσία, ε) ή παρά υπηρε
σία τών υπαλλήλων διαχειρίσεως άνταλλαξίμου περιουσίας (Ν. 1909/39), στ) ή ύπηρε
σία παρά τή έταιρεία Ή στερν προ τοΰ 1944. ζ) ή ύπηρεσία τών μονίμων πολιτικών υπαλλήλων
τών Στρατιωτικών 'Υπουργείων, προ τής υπαγωγής των, είς τούς μετόχους τών Μ .Τ .Π .Υ .
('Υπ. Στρατιωτικών 1937), Ύ π. ’ Αεροπορίας 1940, Ύ π. Ναυτικών 1948), η) ή ύπηρεσία τών
υπαλλήλων τής τεχνικής Ύπηρ. Δήμων καί Κοινοτήτων προ τοΰ Ν. 1947/44, θ) ή ύπηρεσία
παρά τώ Αύτονόμω Όργανισμώ Σεισμοπαθών Κορίνθου, ι) ή ύπηρεσία ώς Κοινοτικών Τηλε■ γραφοφυλάκων μέχρι τοΰ έτους 1942. ια) ή ύπηρεσία ώς δοκίμων έπ ί θητεία κ.λ.π. τών μονίμων
ύπαλλήλων τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, ιβ ) ό έκτος ύπηρεσίας χρόνος 24/1945, άπολυθέντες.
έπί κατοχής καί έπανελθόντες άρθρ. 70 Α.Ν. 1854/1951 κ.λ.π., κ.λ.π.
Έ φ ’ όσον μέτοχός τις έχει άλλην τινά ύπηρεσίαν, δι’ ήν άμφιβάλλει άν είναι χρόνος συμ
μετοχής ή άν δικαιούται νά τήν αναγνώριση άναδρομικώς, δέον νά άποταθή έμπροθέσμεος προς
τό Μ .Τ.Π .Υ. ΐνα λάβη τήν σχετικήν διασαφήνισιν.
Α ΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΥ Δ ΙΑ Θ Ε ΣΙΜ Ο ΤΙΙΤ Ο Σ. 'Ο χρόνος συμμετοχής τών άστυνομικών ύπαλλήλων τών μετατασσομένων είς τήν κατάστασιν τής μονίμου διαθεσιμότητος (Ν.Δ.
330/1947), τερματίζεται κατά τήν χρονολογίαν τής μετατάξεώς των. Δέον δθεν αί ’ Αστυνομικά!
Ά ρχαί, αί μισθοδοτοΰσαι τούτους, νά παύωσι ένεργοΰσαι τάς ύπέρ Μ .Τ.Π .Υ. κρατήσεις έκ τών
μισθών τών άνω άστυνομικών άπό τής χρονολογίας ταύτης. Διά τούς ήδη μεταταγέντας είς τήν
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κατηγορίαν ταύτην, ώς χρονολογία παύσεως των κρατήσεων θεωρείται ή ήμερομηνία δημοσιεύσεως (22-1-1953 τοϋ Δ/τος). "Οσοι έκ των άστυνομικών τής κατηγορίας ταύτης ύπέστησαν
κρατήσεις υπέρ Μ .Τ .Π .Τ. μετά τήν άνω χρονολογίαν, δικαιούνται επιστροφής τούτων, καί δέον
όπως ύποβάλωσι σχετικήν αϊτησιν μετά των οικείων δικαιολογητικών.
ΠΟΙΟΝ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Ε Φ Ε Ξ Η Σ ΟΙ Μ ΕΤΟ ΧΟ Ι. Ήκολουθήθη ή υπό
τής Πολιτείας χαραχθεϊσα οδός. "Οπως δηλ. ή σύνταξις είναι ανάλογος τοϋ μισθού καί των ετών
υπηρεσίας, κατά τον ίδιον ακριβώς τρόπον τό μέρισμα είναι άνάλογον τώνέτών υπηρεσίας καί
τοϋ μισθού έπ ί τοϋ οποίου γίνονται αί κρατήσεις. Δηλ. έάν λ.χ. ένας υπάλληλος έχη 35 ετών
ύπηρεσίαν (συμμετοχήν) καί θέλομεν να έξεύρωμεν τό μέρισμά του, πολλαπλασιάζομεν τό 35
μέ τόν πάγιον συντελεστήν (4 °/00) τέσσαρα τοϊς χιλίοις. Τό γινόμενον δηλ. τό 1 4 % τό πολλαπλα
σιάζομεν έπ ί τόν μισθόν τοϋ τελευταίαυ έτους καί εύρίσκομεν τό μηνιαΐον μέρισμα.
’Εάν δηλ. πρόκειται περί Τμηματάρχου μέ μισθόν Δ/ντοΰ Β' καί 35 έτών συμμετοχήν,,
θά εχωμεν 35X4 % 0= 14 % Χ 2.040.000 = 285.000.

Υ Π Ο Υ Ρ Π Κ Α Ι Α Π Ο Φ Α Σ Ε ΙΣ
Ά ρ ιθ . 9042/60/10
« Π ε ρ ί κατατάξεω ς τοΰ π α ιγνίου Γ ρ ί- Γ ρ ί εις τή ν κατηγορίαν τω ν τ εχ ν ικ ώ ν π α ιγ ν ίω ν »..
Ο Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ ΤΩΝ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Ω Ν
Έ χοντες ύπ’ δψιν τό άρθρον 1 τοΰ ύπ’ άριθ. 258/36 Α.Ν. «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεως τών περί τυχηρών καί μή παιγνίων διατάξεων» ώς καί τήν
άπό 22-8-1953 γνωμοδότησιν τοΰ παρ’ ήμϊν Γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου Λεσχών,
Ά π ο φ α σ ί ζ ο μ εν :
Κατατάσσομεν τό παίγνιον Γ ρ ί-Γ ρ ί εις τήν κατηγορίαν τών τεχνικών παιγνίων, καθ’ όσον
τό αποτέλεσμα αύτοΰ έξαρταται άποκλειστικώς έκ τής τεχνικής δεξιότητος τοΰ παίκτου.
Έ ν Άθήναις τή 24 Αύγούστου 1953
Ό 'Υπουργός
Π Α Υ Σ. Λ Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Ζ Ο Σ *

« Π ε ρ ί υ π ο χ ρεω τικ ής τοποθετήσεω ς τώ ν αρτοσκευασμάτων ώ ς κουλουρίω ν,
τσ ο υρεκίω ν κ λ π . έντός σα κκιδίω ν έκ διαφανούς άδιαβρόχου χ ά ρ το υ ».
Ο Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ Τ Η Σ ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΝΟ ΙΑΣ
’Έχοντες ύπ’ δψιν τόν Α.Ν. 2520/40 «περί 'Υγειονομικών διατάξεων»,
Άποφασίζομεν :
Έκδίδομεν τήν κάτωθι υγειονομικήν διάταξιν ής τήν έκτέλεσιν άνατίθεμεν εις τά κρα
τικά υγειονομικά καί Αστυνομικά όργανα.
"Αρθρον 1.
Οί παρασκευασταί άρτοσκευασμάτων ώς κουλουρίων, τσουρεκίων, άρτιδίων, σταφιδοψώμων κ.λ.π. καί έν γένει παντός παρεμφερούς είδους, ύποχρεοΰνται όπως πωλώσι ταΰτα μετά
προηγουμένην τοποθέτησιν ενός έκάστου τεμαχίου έξ αύτών έντός σακκιδίου έκ διαφανούς
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άδιαβρόχου χάρτου, κλεισμένου μονίμως. ’ Ε π ί των σακκιδίων δέον νά αναγράφεται τό όνοματεπώνυμον καί ή διεύθυνσις τού παρασκευαστοϋ πρός έλεγχον τής προελεύσεως των πωλουμέ
νων προϊόντων.
’Άρθρον 2.
’ Απαγορεύεται ή ύπό των στάσιμων ή πλανοδίων πωλητών, πώλησις των άνωτέρω
ειδών ώς καί των σάντουιτς καί φρυγανιών μή συσκευασμένων ώς άνωτέρω.
Ή ισχύς τής παρούσης έχούσης εφαρμογήν καθ’ άπασαν τήν έπικράτειαν άρχεται μετά
πάροδον ένός μηνός άπό τής δημοσιεύσεώς της εις τήν ’ Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (1), οί δέ
-παραβάται διώκονται καί τιμωρούνται κατά τάς διατάξεις τού Ν. Ποινικού Κώδικος(2).
Έ ν ΆΘήναις τή 7 ’ Οκτωβρίου 1953
'Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤ. ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΣ

(1 ) Έδημοσιεύθη εις τό ΰπ’ άριθ. 238 Φ .Ε.Κ . Τεύχος Β' τής 29-10-1953.
(2 )
’Άρθρον 427 Ποινικού Κώδικος «παράβασις διατάξεων περί καθαριότητος» : Ό παραβαίνων τάς διατάξεις τής αρμόδιας αρχής καί ιδίως τής άστυνομικής, τάς άναγομένας εις τήν
τηρητέαν καθαριότητα ώς πρός-τά ΰδατα, χρησιμεύοντα ή μή εις χρήσιν ανθρώπων, ώς πρός
τρόφιμα Ικτεθειμένα ή προωρισμένα πρός πώλησιν, ώς πρός καταστήματα ή χώρους παρα
σκευής ή πωλήσεως τροφίμων, ώς πρός τήν άσκησιν οίασδήποτε τέχνης, εμπορίας, βιομηχανίας
ή άλλης έργασίας, καί ώς πρός πάσαν έν γένει σχέσιν, πραξιν ή παράλειψιν, έξ ής δύναται νά
■ έπηρεασθή ή δημοσία καθαριότης, τιμω ρείται διά προστίμου ή διά κρατήσεως μέχρι δύο μη
νών, εάν ή πράξις δεν τιμωρήται βαρύτερον κατ’ άλλην διάταξιν.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Ι

Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ

Ά ρ ιθ . 36572 Φ .19/63, σχετ. 1/53
« Π ε ρ ί καταργήσεω ς σταθμού α υτοκινήτω ν μετά μ ετ ρ η τ ο ύ ».
Ο Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Σ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΑΘΗΝΩΝ
Άποσκοποΰντες εις τήν έξασφάλισιν τής έλευθέρας κυκλοφορίας τών παντός είδους όχημάτων καί εις τήν διευκόλυνσιν τής κινήσεως τών πεζών, έχοντες ύπ’ όψιν τό ύπ’ άριθ. 36/1/1766
άπό 8-9-53 έγγραφον τού Φρουραρχείου ’ Αθηνών—Πειραιώς καί ίδόντες τό άρθρον 51 τής ύπ’
άριθ. 54/51 ’Αστυνομικής Διατάξεως «περί κανονισμού κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων πάσης κατηγορίας καί κινήσεως πεζών»,
Άποφασίζομεν :
Καταργοΰμεν τον παρά τήν οδόν Σίνα μεταξύ τών οδών Ροΰζβελτ καί Σόλωνος σταθμόν
αυτοκινήτων μετά μετρητού, τον όρισθέντα διά τής ύπ’ άριθ. 17594/4/1/54, σχετ. 19/53, άπό
22 Μαΐου 1953 έτέρας μας άποφάσεως.
Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής 12-9-53, οί δέ παραβάται της διώκονται καί τιμω 
ρούνται συμφώνως πρός τό άρθρον 120 τής ύπ’ άριθ. 54/51 ’ Αστυνομικής Διατάξεως.
’ Εν ΆΘήναις τή 8 Σεπτεμβρίου 1953
Ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας
ΝΙΚ. Τ Σ Α Ο Υ Σ Η Σ
’ Αστυνομικός Δ/ντής Α '.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
M E T Α ΒΟ Λ Α !

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ I

Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

— Διά Β .Δ . έκδοθέντων βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 2458/1953 και δημοσιευθέντων εις τό ύπ’ άριθ. 214 (Τ . I'7) Φ Ε Κ της 3 0 -1 0 -5 3 απελυθησαν του Αστυν.
Σώματος οί Α σ τυ ν . Δ/νται Α' καί Β ' τά ξεω ς, οί κριθέντες ύπό του 'Υπηρεσιακού
Συμβουλίου άπολυτέοι έλλείψει θέσεων.
— Παρητήθησαν του ’Αστυν. Σώματος ό Ά ρχιφύλαξ Λεβέντης Π ., ο υπαρχ/
λαξ Παμπάκος Τ. καί οί άστ/κες Ξεπαπαδάκος I., Χριστοδούλου Αθ. και Σμύρ
νης I.
—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, ό ύπαρχ/λαξ Χουρδακης Αλ. και οι
άστ/κες Ζαφείρης Ά Θ ., Θωμάς Ν., Καραγεωργόπουλος Γ . και Αγγελοπουλος Ζαχ.
—Ά πεβίω σεν ο ύπαρχιφύλαξ Σαραντόπουλος Γ .

*
Α Μ Ο ΙΒ Α Ι

ΚΑΙ

Ε Υ Α Ρ Ε Σ Κ Ε ΙΑ Ι

I. Ε Υ Α Ρ Ε Σ Κ Ε ΙΑ Κου Π ΡΩ Θ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Υ .

Πρόεδρος Κυβερνήσεως
Π ο λ ι τ ι κ ό ν Γ ρ α φ ε ΐο ν
’Αριθ. Πριυτ. 61554
Λ ία ν ε π ε ί γ ο υ σ α
Άθήναι τη 28η ’Οκτωβρίου 1953

Προς
Τον κ. 'Υπουργόν Ε σω τερ ικώ ν
’ Ενταύθα
’Έ χ ω τήν τιμήν νά γνωρίσω ύμΐν τά κάτωθι :
Κατά τον σημερινόν έορτασμόν τής 13ης ’Επετείου τής 28ης ’Οκτωβρίου
1940, ημέρας κηρύξεως του Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου, μοί έδόθη ή ευκαιρία νά
διαπιστώσω τήν υποδειγματικήν τάξιν καί εύπρέπειαν μεθ’ ής, χάρις εις τά ύπό των
οικείων ’Αστυνομικών ’Αρχών ληφθέντα μέτρα τάξεο^ς, διεξήχθη ό δλος Πανηγυ
ρικός Εορτασμός.
Δ Γ ό παρακαλώ υμάς δπως έκφράσητε τήν εύαρέσκειάν μου εις τον ’Αρχη
γόν του ’Αστυνομικού Σώ ματος κ. Ά γγελον Έ β ε ρ τ , τον Αστυνομικόν Διευθυντήν
Α θηνών κ. Νικ. Τσαούσην ώς καί άπαντας τούς Α ξιω ματικούς καί κατωτέρους
'Υπαλλήλους τών Α στυνομικών 'Υπηρεσιών τής πόλεως Αθηνών διότι κατέβαλον φιλότιμους καί άοκνους προσπάθειας καί έλαβον έν τώ πλαισίω τής Α στυνο
μικής των άρμοδιότητος πάντα τά ένδεικνυόμενα μέτρα τά ξεω ς καί ασφαλείας εις
τρόπον ώ στε ό εορτασμός νά διενεργηθή κατά τρόπον έξόχως πεπολιτισμένον καί
μέ υποδειγματικήν τάξιν καί ευπρέπειαν.
Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
Στρατάρχης ΑΛ. Π Α Π Α Γ Ο Σ
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II. Ε Υ Α Ρ Ε Σ Κ Ε ΙΑ Κου Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Υ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Ω Ν

—'Υπό του κ. 'Υπουργοϋ Ε σω τερ ικώ ν έξεφράσθη ή άκρα ευαρέσκεια προς
άπαντας τούς υπαλλήλους τής αθλητικής όμάδος τής ’Αστυνομίας, τούς λαβόντας
μέρος εις τούς Σ Τ ' Πανελληνίους αθλητικούς, αγώνας Ενόπλων δυνάμεων, διά τά
έπιτευχθέντα ύπ’ αυτών άποτελέσματα, χάρις εις τά όποια ή άθλητική όμάς κατέ
λαβε την πρώτην θέσιν εις την γενικήν βαθμολογίαν.

III. ΑΜΟΙΒΑΙ ΚΑΙ Ε Υ Α Ρ Ε Σ Κ Ε ΙΑ Κου Α Ρ Χ Η ΓΟ Υ Α ΣΤΥ Ν . ΣΩΜΑΤΟΣ

Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τού Ά στυν. Σώματος, έχορηγήθησαν αι
κάτωθι άμοιβαί : α) ’Έπαινος εις τούς : Ά στυν. Δ/τήν Α' κ. Μάσβουλαν I. καί 2 )
Ά στυν. Δ/ντήν Β ' κ. Γερανέαν Γ ., διότι, ό μέν πρώτος ως Δ/τής τής Ύποδ/νσεως
Αγορανομίας Πειραιώς, ό δέ δεύτερος ως Δ/τής τής Ύπ/νσεως Αγορανομίας Α 
θηνών, άνέπτυξαν έκτακτον πρωτοβουλίαν καί ένεργητικότητα έργασθέντες μετά
ζήλου καί προθυμίας κατά τήν μετά τήν άναπροσαρμογήν τοϋ νομίσματος κρίσιμον περίοδον, συντελέσαντες οΰτω εις τήν επιτυχή έφαρμογήν τού οικονομικών μέ
τρων τής Κυβερνήσεως.
β ) Ευαρέσκεια εις τούς : 1 ) Αστυνόμους Α ' κ.κ. Παπακωνσταντίνου Διον.,
Δέλφαν Σπυρ. καί Χίου Δ ., 2 ) Αστυνόμους Β ' κ.κ. Γιαννόπουλον Β . καί Μπάγιον
Γ ., 3 ) 'Υπαστυν. Α' Καλτσάν Γ ., Μπαρδόπουλον Δ ., Καραμούζην Γ ., Μάλλιον Ν .,.
Καραχάλιον Β ., Δημάκην Σερ., Στάμου Νικ., Άρβανιτάκην Ή λ ., Δημουλαν Γ .,
Παπακώσταν Σερ., Καραχασάνην Π ., Λιάσκαν Χ ρ ., Πιαν Δ ., Σϊνον Ά νδρ., Ά ν α στασόπουλον Ά λ ., Μεσημέρην Ά ν τ ., Τσαναήν Ά θ ., Σκουληράκην Γ ., Καλτσαν
Π ., Βαρότσην Σπ. καί Παπαγεωργίου Σ τ ., 4 ) Ύ π α σ τ. Β ' Τσουγκράνην Ν ., Ά γ γελήν Β ., Πίτσιον Γ ., Σιγάλαν Ή λ ., Παπαγεωργίου Χαρ., Κατσέλην Χαρ. καί.
Λατίνην Ν., διότι ούτοι ύπερετήσαντες εις τάς 'Υποδ/νσεις Αγορανομίας Αθηνών
Πειραιώς καί εί<#τάς συσταθείσας ά^ορανομικάς ομάδας καί έργασθέντες μέ ζήλον,
πίστιν καί εξαιρετικήν άφοσίωσιν προς τό καθήκον συνετέλεσαν μεγάλως εις τήν
επιτυχίαν τών οικονομικών μέτρων τής Κυβερνήσεως.

*
Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ Ε ΙΣ Τ Η Ν Α Σ ΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ν
α) Τήν 8 -1 1 -5 3 έτελέσθη ενταύθα τό Πανελλήνιον πρωτάθλημα Π εν τά θ λ ο υ
1953 εις 8 μετέσχον οί άστ/κες άθληταί : 1) Κόρμαλης Λεωνίδας έλθών 4ος νικη
τής, 2 ) Γυφτάκης Δημήτριος έλθών 7ος νικητής καί 3 ) ό δόκιμος άστ/λαξ Παπα
γεωργίου Άνδρέας έλθών 5ος νικητής. Αί καλλίτερα’, έπιδόσεις ήσαν τού Κόρμαλη
Λ. εις τό άλμα εις μήκος 6μ. 33 καί 23 8/10 εις τά 2 00 μ., τού Γυφτάκη Δ. εις τον
δίσκον 3 4 μ. καί τού Παπαγεωργίου Δ ., εις τον άκοντισμόν μέ 59 μ .08
β) Τήν 8 -1 1 -5 3 έτελέσθησαν είς Πέραμα Πειραιώς άγώνές Β ά δ η ν τά «Κοντέρεια». 'Ο άστ/λαξ τής Ά στυν. Δ/νσεως Πειραιώς Λάλος Νικόλαος, έτερμάτισε
5ος εις τήν άπόστασιν τών 2 0 χιλιομέτρων.
γ ) Τήν 1 5 -1 1 -5 3 , έτελέσθη είς τήν Άστυνομ. Σχολήν, Τ ο υ ρ ν ο υ ά Π ε τ ο 
σ φ α ίρ α ς (Βόλλεϋ—Μ πώλ) μεταξύ τών ομάδων τών Σχολών 'Υπαστυνόμων Άρχ/
κων καί Άστ/κων. 1ος Ά γ ω ν . Σχολών Ύπασ/νόμων·—Άρχιφυλάκων. Νικήτρια
όμάς Σχολής 'Υπαστυνόμων μέ 2—0 . 2ος Α γ ώ ν , Σχολής Άστ/κων— Προσωπικού
Σχολής. Νικήτρια ή όμάς Σχολής Αστυφυλάκων μέ 2—0. Τελικός Α γ ώ ν . Σχολής .
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'Τπαστυνόμων—’Αστυφυλάκων. Νικήτρια Σχολή Άστ/κων μέ 4— 1. Οΐ άγώνες
παρουσίασαν ένδιαφέρον, τούς παρηκολούθησαν δέ το προσωπικόν καί μαθηταί
καί των τριών Ά στυν. Σχολών.
Διεκρίθησαν έκ μέν τής Σχολής 'Τπαστυνόμων, οί δόκιμοι 'Τπαστυνόμοι
κ.κ. Καρυώτης Λέανδρος καί Μ ϊχος Γεώργιος, έκ δέ τής Σχολής Άστ/κων, οί
δόκιμοι άστ/κες Παπαγεωργίου Δήμος, καί Τζέκος Γεώργιος. Διαιτητής τών άγώνων ήτο 6 'Τπαστυνόμος Α ' κ. Παπαθανασίου Λεωνίδας. Τούς έν λόγω άγώνας
έτίμησαν διά τής παρουσίας των οί Ύποδ/τής τών Ά στυν. Σχολών Αστυνόμος Α '
κ. Άρχοντουλάκης Έ μ μ . οί Κοσμήτορες τών Σχολών Αστυνόμοι κ.κ. Τσοΰγκος Κ.
Μπράμης Α. καί Σταματόπουλος Ά λ . ώς καί οί λοιποί Άξ/κοί τών Σχολών.
δ) Την 14 καί 1 5 -1 1 -1 9 5 3 , έτελέσθη ενταύθα τό Πανελλήνιον πρωτάθλημα
Δ ε κ ά θ λ ο υ 1953. Οί άστ/κες : 1 ) Πανίτσας Κων. καί 2 ) Γυφτάκης Δημήτριος
κατετάγησαν άντιστοίχως, 2ος καί 3ος πρωταθληταί Δεκάθλου Ελλάδος, εις τό
-επίπονον τούτο αγώνισμα, οπερ προϋποθέτει έκτος τής τεχνικής καταρτίσεως τού
•δεκαθλητοΰ καί έξαίρετα φυσικά προσόντα.
'

